
સ્વામી વવવકેાનદં : પત્રો અને પવિમ ! 

લેખક- જય વસાવડા    

યવુાવર્ગનુ ંસઘળં ઘ્યાન પવિમ અને પાિાત્ય સસં્કૃવિમા ંપરોવાઈ 
ર્યુ ંછે, એવુ ંઘરડી માનવસકિાવાળા ઘણા માને છે. યવુાવર્ગની 
વાિ આવે અને સ્વામી વવવેકાનદંનુ ંનામ યાદ ન આવે એવુ ં
બને? સામાજીક સસં્થાઓ સ્વામીજીની િસવીરોને હારિોરા કરે છે. 
પણ સ્વામીજીના અક્ષરદેહ રૂપે જળવાયેલા પસુ્િકો વાચંવાની 
િસદી લેવાની એમને ફુરસદ નથી.  

એની વે, ઓર્ણીસમી અને વીસમી સદીના પ્રત્યેક ભારિીય 
ક્ાવંિકારીઓની માફક સ્વામીજીના ઘડિરમા ંપવિમી પવનોનો 
ખાસ્સો મહત્વનો ફાળો હિો. એમની ગ્રથંમાળાના પસુ્િકો (ક્મ 
૫,૧૦,૧૧,૧૨)મા ંછપાયેલા એમના પત્રોમા ંજરા પાિાત્ય સસં્કૃવિ 
અને જીવન અંરે્ એમની જ વાણીના ધ  ટંડા ભરવા જેવા છે. થોડુકં 
ચાખી લો: 

(૧) હરિપદ મિત્રને, મિકાગોથી:  

અહીંના જેવી સસં્કારી અને સવુિક્ષક્ષિ સ્ત્રીઓ મેં બીજે ક્ાયં જોઈ 
નથી. આપણા દેિમા ંસવુિક્ષક્ષિ પરુૂષો િો છે પણ અહીંના જેવી 



સ્ત્રીઓ ભાગ્યે જ જોવા મળે… અહો! િેઓ કેટલી સ્વિતં્ર છે! 
સામાજીક અને નાર્રરક કિગવ્યોનુ ંિેઓ જ વનયમન કરે છે. અહીં 
િાળાઓ અને કોલેજો સ્ત્રીઓથી ઉભરાય છે, જ્યારે આપણા દેિમા ં
િો સ્ત્રીઓને રસ્િા પર સલામિીથી ફરવા પણ ન દેવાય! ….અહીં 
સ્ત્રીઓ કેવી પવવત્ર અને સયંમી હોય છે! હવામા ંઉડિા પક્ષીઓ 
જેવી મકુ્િ હોય છે… પૈસા કમાય અને િમામ પ્રકારનુ ંકાયગ કરે. 
રખેને આપણી છોકરીઓ ભ્રષ્ટ અને અનીવિમય થઈ જિે, એ ભયે 
આપણે એમને અક્ષર્યાર વષગમા ંપરણાવી દેવામા ંબહજુ ચોક્કસ 
છીએ.આઘ્યાત્ત્મકિાની બાબિમા ંઅમેરરકનો આપણા ંકરિા ઘણે 
દરજ્જજે ઉિરિા છે. પણ એમનો સમાજ આપણા સમાજ કરિા 
ઘણે દરજ્જજે ચરડયાિો છે. (૨૮ રડસેમ્બર, ૧૮૯૩)  

(૨) ગરુૂબઘંઓુને, ન્યયુોકકથી: 

આ દેિની અપરણીિ છોકરીઓ બહ ુભલી છે અને ખ  બ સ્વમાની 
છે… િેમને મન િરીરની સેવા એ જ મોટી વસ્ત ુછે, િેઓ િેને 
ઘસીને ઉજળં કરે છે ને િમામ પ્રકારનુ ંલક્ષ આપે છે. નખ 
કાપવાના હજારો સાધન, વાળ કાપવાના દસ હજાર અને પોિાક, 
સ્નાનસામગ્રી િથા સરુ્ધંી દ્રવ્યોની વવવવધિાની િો ર્ણિરી જ 
કોણ કરી િકે? િેઓ ભલા સ્વભાવના માયાળ ને સત્યવનષ્ઠ છે. 



િેમનુ ંબઘુ ંસારંુ છે, પરંત ુભોર્ જ િેમનો ઈશ્વર છે. આ દેિમા ં
ધન નદીના પ્રવાહની જેમ વહ ેછે. સૌંદયગ િેના વમળો છે, વવદ્યા 
િેના મોજાં છે. દેિ મોજિોખમા ંઆળોટે છે. 

અહીં મક્કમિા અને િક્ક્િનુ ંઅદ્ભૂિ દિગન થાય છે. કેવુ ંવાળ, કેવી 
વ્યવહારદક્ષિા ને કેવુ ંપૌરૂષ!… અહીં જબરદસ્િ િક્ક્િનો 
આવવભાગવ નજરે ચડે છે… મ  ળ વાિ પર આવુ ંિો આ દેિની 
સ્ત્રીઓને જોઈને મારી અક્કલ કામ કરિી નથી! જાણે હુ ંબાળક 
હોઉં િેમ િેઓ મને દુકાનોએ િથા બીજે બધે લઈ જાય છે. િેઓ 
બધી જાિના કામ કરે છે. હુ ંિો િેઓના સોળમા ભાર્નુ ંપણ ન 
કરી િકંુ. િેઓ સોંદયગમા ંલક્ષ્મી જેવી છે, સદ્ગુણોમા ંસરસ્વિીઓ 
છે. િેઓ ખરેખર મા ભર્વિીનો અવિાર છે. િેમને ભજવાથી 
માણસને સવગમા ંપ  ણગિા મળે છે. હ ેભર્વાન! આપણે શુ ં
માણસોમા ંર્ણાઈ એવા છીએ?…. અહીંની સ્ત્રીઓને જોઈને હુ ં
ખરેખર આિયગચરકિ થઈ જાઉં છ.ં મા ભર્વિી િેમના પર કેટલા ં
કૃપાળ છે! િે કેવી અદ્ભૂિ નારીઓ છે! (૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૪)  

(૩) સ્વાિી િાિકષૃ્ાનંદં (િિી)ને મિકાગોથી:  

લોકો (અહીં) કલા અને સાધનસામગ્રીમા ંસૌથી આર્ળ પડિા છે. 
આનદંપ્રમોદ અને મોજિોખમા ંઆર્ળ પડિા છે, િથા પૈસા 



કમાવા અને વાપરવામા ંમોખરે છે… લોકો જેટલુ ંકમાય છે, િેટલુ ં
ખચે છે.બીજાનુ ંખરાબ બોલવુ ંઅને બીજાની મહાનિા જોઈને 
હૃદયમા ંબળવુ ંએ આપણુ ં(ભારિનુ)ં રાષ્રીય પાપ છે. (જાણે) 
‘મહાનિા િો મારામા ંજ છે. બીજા કોઈને િે મળવી ન જોઈએ!’ 

આ દેિની સ્ત્રીઓ જેવી દુવનયામા ંબીજે ક્ાયં નથી. કેટલી પવવત્ર, 

સ્વિતં્ર, આત્મશ્રદ્ધાવાળી અને માયાળ! સ્ત્રીઓ જ આ દેિનુ ંજીવન 
અને આત્મા છે. િેઓમા ંબધી વવદ્યા અને સસં્કાર કેન્દ્રદ્રિ છે. 
અમેરરકાની સ્ત્રીઓ જોઈને હુ ંઆિયગથી મ  ક થઈ જાઉં છ.ં અહીં 
હજારો સ્ત્રીઓ એવી છે, જેમના મન આ દેિના બરફ જેવા શભુ 
અને પવવત્ર છે… જ્યારે આપણે બ  મો પાડીએ છીએ, ‘માયારૂપી આ 
નારી કોણે સજી?’ અને એવુ ંએવુ ંભાઈ! દક્ષક્ષણ ભારિમા ંઉચ્ચ 
વણગના લોકો નીચલા વણગને જે રીિે પજવે છે, િેના ભયકંર 
અનભુવો મને થયા છે. મરંદરોમા ંજ કેવા હીન વ્યક્ષભચાર ચાલે છે! 
…જે દેિ (ભારિ)મા ંલાખો લોકો મહડુાના ફૂલ ખાઈને જીવે છે 
અને દસ-વીસ લાખ સાઘઓુ અને એકાદ કરોડ બ્રાહ્મણો આ 
ર્રીબ લોકોનુ ંલોહી ચ  સે છે… િેને દેિ કહવેો કે નરક? આ િે 
ધમગ કહવેાય કે વપિાચનુ ંિાડંવ! ભાઈ, અહીં એક વાિ પ  રી 
સમજી લેિો. મેં આખા રહિંદની મસુાફરી કરી છે અને અમેરરકા પણ 
જોયુ ંછે… આપણા જેવી ‘ક પમડં કિા’ જર્િમા ંબીજે ક્ાયં જોઈ 



નથી. પરદેિમાથંી કંઈ પણ નવુ ંઆવિે કે પહલે ુ ંઅમેરરકા િે 
સ્વીકારિે. જ્યારે આપણે? ‘આપણી આયગ પ્રજા જેવા માણસો 
જર્િમા ંછે જ ક્ા!ં’ આ ‘આયગત્વ’ ક્ા ંદેખાય છે િે જ હુ ંજોઈ 
િકિો નથી! (૧૯, માચગ, ૧૮૯૪)  

(૪) આલામસિંગા પેરૂિલ તથા મિષયોને, ન્યયુોકકથી:  

આપણા પ  વગજોએ ધાવમિક વવચારોને મકુ્િ રાખ્યા અને આપણને 
પરરણામે અપ  વગ ધમગ મળ્યો. પણ િેમણે સમાજને ભારે સાકંળોથી 
જકડી રાખ્યો અને પરરણામે આપણો સમાજ, ટ ંકમા ંકહીએ િો, 
ભયકંર પૈિાચી બની ર્યો છે. પવિમમા ંસમાજ હમેંિા ંસ્વિતં્ર 
હિો. િેનુ ંપરરણામ જુઓ. બીજુ બાજુએ િેમના ધમગ િરફ નજર 
કરો.વવકાસની પ્રથમ િરિ છે ઃ  સ્વિતં્રિા. જેમ માણસને 
વવચારની કે વાણીની સ્વિતં્રિા હોવી જોઈએ, િે જ રીિે િેને 
આહારમા,ં પહરેવેિમા,ં લગ્નમા ંઅને બીજી બધી બાબિોમા ં
બીજાને હાવન ન કરે ત્યા ંસધુીની છૂટ હોવી જોઈએ. 

આપણે ભૌવિક સસં્કૃવિ વવરૂઘ્ધ મ  ખાગઈ ભરેલી વાિો કરીએ છીએ, 

કેમકે દ્રાક્ષ ખાટી છે. આ બધી મ  ખાગઈભરી બડાઈની વાિો છિા ં
પણ માનો કે સમગ્ર ભારિમા ંમાત્ર એક લાખ જેટલા ંજ સ્ત્રી 
પરુૂષોના સાચા આઘ્યાત્ત્મક વવકાસને ખાિર શુ ંત્રીસ કરોડ (એ 



સમયના ભારિની વસવિ)ને જરં્લીપણા અને ભ  ખમરામા ં
ડ બાડવા?…. મસુલમાનોએ રહિંદુઓ પર વવજય મેળવ્યો િે િી 
રીિે િક્ બરયુ?ં િેનુ ંકારણ હત ુ-ંભૌવિક બાબિમા ંરહિંદુઓનુ ં
અજ્ઞાન!… ર્રીબોને કામ આપવા માટે ભૌવિક સસં્કૃવિ, અરે 
ભોર્વવલાસ સદુ્ધા ંજરૂરી છે. … ભારિમા ંબહ ુબહ ુિો િમારી 
પ્રિસંા થિે. પણ િમારા કામ માટે એક પૈસો પણ મળિે નહીં! 
(૧૯ નવેમ્બર, ૧૮૯૪)  

(૫) ઈ.ટી. સ્ટડીને, ન્યયુોકકથી:   

અવશ્ય, હુ ંભારિને ચાહુ ંછ.ં પણ રદવસે રદવસે મારી દ્રન્દ્ષ્ટ વધારે 
ચોખ્ખી થિી જાય છે. ભારિ, ઈંગ્લેરડ કે અમેરરકા, અમારે મન શુ ં
છે? અમે િો જેને અજ્ઞાનીઓ ‘મનષુ્ય’ કહ ેછે, િે ઈશ્વરના દાસ 
છીએ. જે મ  ળમા ંપાણી રેડે છે િે આખા વકૃ્ષને પાણી પાિો નથી? 

સામાજીક, રાજકીય કે આઘ્યાત્ત્મક કલ્યાણ માટેની ભ  વમકા માત્ર 
એક છે:  િે એ કે હુ ંઅને મારો બઘં ુ‘એક’ છીએ એનુ ંભાન. બધા 
દેિો અને બધા લોકો માટે આ સાચુ ંછે અને હુ ંિમને કહી દઉં કે 
પૌવાગત્યો કરિા ંપાિાત્યો િેનો વધારે ઝડપથી સાક્ષાત્કાર કરિે. 
(૯ ઓર્સ્ટ, ૧૮૯૫)  

(૬) દીવાન હરિદાસ બબહાિી દેસાઈને, મિકાગોથી:  



પ  વગ અને પવિમ વચ્ચે સમગ્ર િફાવિ આમ છે ઃ  િેઓ રાષ્રો છે, 

આપણે નથી. એટલે કે સમદૃ્ધદ્ધ, સસં્કૃવિ, વિક્ષણ વરે્રે અહીં 
પવિમમા ંસહનેુ મળે છે. આમ જનિા સધુી પહોંચી જાય છે. 
ભારિના અને અમેરરકાના ઉચ્ચ વર્ો િો એક પ્રકારના છે, પણ 
બનેં દેિોના નીચલા વર્ો વચ્ચેના લોકોનુ ંઅંિર અર્ાધ છે… 

પવિમના લોકો પાસે મહાન મનષુ્યોને પસદં કરવાનુ ંકે્ષત્ર વધારે 
વવિાળ છે. મારા માયાળ વમત્ર, મારા વવિે અરયથા ન સમજિો, 
પણ આપણી પ્રજામા ંજ મોટી ખામી છે, અને િે દ ર કરવી જોઈએ. 
(૨૦ જ ન, ૧૮૯૪)  

(૭) િૈસિૂના િહાિાજાને, મિકાગોથી: 

આ દેિ (અમેરરકા) અદ્ભૂિ છે, અને આ પ્રજા પણ ઘણી રીિે અદ્ભુિ 
છે. આ દેિના લોકો રોજીંદા વ્યવહારમા ંયતં્રોનો ઉપયોર્ કરે છે, 

િેટલો બીજી કોઈ પ્રજા કરિી નહીં હોય. યતં્રો સવગસ્વ છે… િેમની 
દોલિ અને સખુસાધનોને કોઈ સીમા નથી… મારો વનણગય િો એ 
છે કે િે લોકોને વધારે આઘ્યાત્ત્મક સસં્કૃવિની અને આપણને 
વધારે ભૌવિક સસં્કૃવિની જરૂર છે. (૨૩ જ ન, ૧૮૯૪)  

(૮) આલામસિંગા પેરૂિલને, અિેરિકાથી:  



િમારા (ભારિના) પ  વગજોએ આત્માને િમામ પ્રકારની સ્વિતં્રિા 
આપી. પરરણામે ધમગનો વવકાસ થયો. પરંત ુએ પ  વગજોએ િરીરને 
િમામ પ્રકારના બધંનોમા ંજકડી રાખ્યુ ંઅને પરરણામે સમાજન 
વવકાસ અટકી ર્યો. પવિમના દેિોમા ંઆથી ઉલટંુ બરયુ.ં િેમણે 
સમાજને દરેક પ્રકારની સ્વિતં્રિા આપી, પણ ધમગને કંઈ નરહ… 
પરંત ુપ  વગ અને પવિમ બનેંનો આદિગ આર્વો અને ક્ષભન્ન રહિેે. 
ભારિનો આદિગ ધાવમિક અથવા અંિમુગખી, અને પવિમનો 
વૈજ્ઞાવનક અથવા બરહમુગખી. પવિમ આઘ્યાત્ત્મકિાનો એકેએક કણ 
સામાજીક સધુારણા દ્વારા ઈચ્છે છે. િેવી જ રીિે પ  વગ પણ 
સામાજીક સત્તાનો એકેએક અંિ આઘ્યાત્ત્મક દ્વારા ઈચ્છે છે. 
(૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૪)  

(૯) શ્રીિતી સિલ ઘોષલને, બદક વાન િહાિાજાનો બગંલો 
(દાજીબલિંગ)થી: 

મારી હમેંિા એ દ્રઢ મારયિા રહી છે કે જ્યા ંસધુી પવિમના લોકો 
આપણી મદદે નહીં આવે, ત્યા ંસધુી આપણુ ંઉત્થાન થઈ િકિે 
નરહ. આપણા દેિમા ંહજી ગણુની કદર જેવુ ંકશુ ંદેખાત ુ ંનથી, 
નાણાકંીય બળ નથી, અને સૌથી વધારે િોચનીય િો એ કે િેમા ં
વ્યાવહારરકિાનુ ંિો નામવનિાન પણ મળતુ ંનથી. કાયો િો અનેક 



કરવાના છે, પરંત ુએ કરવાના સાધનો આ દેિમા ંઉપલબ્ધ નથી. 
આપણી પાસે બદુ્ધદ્ધ છે, પણ કાયગકરો નથી. આપણી પાસે વેદાિંનો 
વસદ્ધાિં છે, પણ િેને વ્યવહારમા ંઉિારવાની િક્ક્િ નથી. આપણા 
ગ્રથંોમા ંસાવગવત્રક સમાનિાનો વસદ્ધાિં વનરૂવપિ છે, પણ 
વ્યવહારમા ંઆપણે મોટા ભેદો ઉભા કરીએ છીએ… આ દેિના 
લોકોમા ંસામર્થયગ ક્ા ંછે? નાણા ખચગવાની િક્ક્િ ક્ા ંછે?… આ 
દેિના લોકો સપંવત્તની કૃપાથી વકં્ષચિ, ફૂટેલા નસીબવાળા, 
વવવેકબદુ્ધદ્ધ વવહોણા, પદદક્ષલિ, કાયમી ભ  ખમરાનો ભોર્ બનેલા, 
કજીયાખોર અને ઈષાગળ છે….સ્વાથગ અને આસક્ક્િરરહિ સવોચ્ચ 
કક્ષાના કાયગનો બોધ ભારિમા ંજ અપાયો હિો. પણ વ્યવહારમા ં
‘આપણે’ જ અત્યિં ક્રૂર અને વનષ્ઠુર છીએ. (૬ એવપ્રલ ૧૮૯૭)  

(૧૦) મિસ િેિી હઈેલગે, ન્યયુોકકથી: સપં્રદાયો અને િેમના 
છળપ્રપચંો, ગ્રથંો અને ગુડંાર્ીરીઓ, સુદંર ચહરેાઓ અને જ ઠા 
હૃદયો, સપાટી પર નીવિમત્તાના બ  મબરાડા અને નીચે સાવ 
પોલપંોલ અને સૌથી વવિેષ િો પવવત્રિાનો આંચળો ઓઢાડેલી 
દુકાનદારી-આ બધાથી ભરેલા આ જર્િ પ્રત્યે, આ સ્વપ્ન પ્રત્યે, 

આ ભયકંર ભ્રમણા પ્રત્યે મને વધક્કાર છૂટે છે. (૧ ફેબુુ્રઆરી, 
૧૮૯૫)  



(૧૧) આલામસિંગા પેરૂિલને, મિકાગોથી:   

ઈષાગ પ્રત્યેક ગલુામ પ્રજાનો મખુ્ય દુગુગણ છે… જ્યા ંસધુી િમે 
ભારિવષગની બહાર નરહ જાવ, ત્યા ંસધુી મારા વવધાનમા ંરહલેા 
સત્યનો િમને પ્રત્યક્ષ અનભુવ નરહ થાય. પવિમવાસીઓની 
સફળિાનુ ંરહસ્ય િેમની આ સરં્ઠનિક્ક્િમા ંરહલે ુ ંછે. 
સરં્ઠનિક્ક્િનો પાયો છે પરસ્પર વવશ્વાસ અને એકમેકના 
દ્રન્દ્ષ્ટક્ષબિંદુ સમજવાની િક્ક્િ. (૧૮૯૪)  

(૧૨) સ્વાિી િાિકૃષ્ાનદં (િિી)ને, અિેરિકાથી:  

સકુંક્ષચિ વવચારોથી જ ભારિનો વવનાિ થયો છે. આવા વવચારો 
વનમ  ળગ ન કરાય ત્યા ંસધુી િેની આબાદી થવી અિક્ છે. મારી 
પાસે પૈસા હોિ િો હુ ંિમને દરેકને જર્િના પ્રવાસે મોકલિ. 
માણસ નાનકડા ખ  ણામાથંી બહાર ન નીકળે, ત્યા ંસધુી કોઈ મહાન 
આદિગને હૃદયમા ંસ્થાન નથી મળત ુ.ં સમય આવ્યે આ ખરૂ ં
સાક્ષબિ થિે. (૧૮૯૫)  



આ ડઝનબધં અંિો પ  રા પત્રો નથી. એવુ ં
નથી કે સ્વામીજીએ ભારિની ટીકા કે 
પવિમના વખાણ જ કયાગ છે. ર્રીબી, દંભ, 

વેદાિં, સેવા ઘણા વવષયો પર ઘણબુઘુ ં
એમા ંછે. પણ એક સદીથી વધારે સમય 
પહલેાનો વવવેકાનદંનો આ આક્ોિ (દેિ 
પ્રત્યે) અને અહોભાવ (પવિમ પ્રત્યે)આજે 

િો કદાચ વઘ ુસાચો લારે્ છે. અને આ અક્ષભપ્રાયો કંઈ ભારિને 
ન ઓળખનાર મગુ્ધ અને વેસ્ટનગ ગ્લેમરથી અંજાયેલા રકિોરના 
નથી. આમ પણ, સ્વામી વવવેકાનદંની વીરિા કે ઈરાદા કે દેિપ્રેમ 
પ્રત્યે િો િકંા જ ન હોય. કરૂણિા િો એ છે કે સ્વામીજીની 
વાહવાહી અને પોસ્ટરો બધે જ છે-પણ એમણે ઈચ્છી હિી એ 
મકુ્ક્િ કે સપંવત્ત ભારિીય યવુાપેઢીને એક સદી પછી પણ મળી 
નથી…અને ૧૦૦-૧૫૦ વષગ પહલેાનો જમાનો પણ ક્ા ંસિયરુ્ 
હિો ? વાચંો વવવેકાનદંને !  

# િને બહુ ગિતો આ જુનો લેખ ફિી એક વાિ…િાષરીય યવુા 
રદન એવા સ્વાિી મવવેકાનદંના જન્િરદને…કાિ, એિની 
સસં્કૃમતના નાિે આડિ લેતો સિાજ ફક્ત ભાિતના 
મિથ્યાબભિાનને પોષતા ંમવચાિો જ ઘ ૂટંયા કિવાને બદલે 

http://planetjv.files.wordpress.com/2012/01/swami1.jpg


આ  આપ્ી કડવી અને વિવી વાસ્તમવકતા બતાવતા  આધમુનક 
મવચાિો સ્વીકાિવા જેટલી મકુ્ત યવુાિક્ક્ત કેેવે   યવુાિક્ક્ત 
વષકિા ંમવવેકાનદંના નાિે પ્ કાિ આ ડઝન પત્ર-અંિો રૂરિચસુ્ત 
સસં્કૃમતપે્રિીઓનો કાટ ઉતાિે એ િાટે આનો િહત્તિ પ્રચાિ થવો 
જોઈએ  

(શ્રી જય વસાવડાના બ્લોગ Planet jv િાથંી સાભાિ )  


