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સ્લાભી શલલેકાનંદ બાયતના ભશાન અધ્માશત્ભક ચચતકભાના એક ગણામ છે . તેઓ અધ્માશત્ભક રુ શલા ઈયાંત ભશાન લક્તા , શલચાયક ને
દેળપ્રેભી શતા . તેઓ શ્રી યાભકૃષ્ણ યભશંવના શળષ્મ શતા . તેઓનં ફાણનં નાભ નયેન્દ્ર દત્ત શતં . તેઓ ફંગાના ધશનક રયલાયભાં જનમ્મા
શતા. તેભન જન્દ્ભ ૧૨ જાન્દ્મઅયી ૧૮૬૩ ભાં થમ શત . તેભના શતાનં નાભ શલશ્ચલનાથ દત્ત ને ભાતાનં નાભ બલનેશ્ચલયી દેલી શતં . તેભના
ભાતા ત્મંત ધાર્તભકલૃશત્ત લાા ભશશરા શતા જે ભની ફા નયેન્દ્ર ઈય ખફ ભટી વય ડેરી . નયેન્દ્રનાથ શતક્ષ્ણ બધ્ધી લાા શતા ને
તેઓએ કરકત્તાની પ્રેશવડેન્દ્વી કરેજભાં ભ્માવ કમો શત. તેભને વંગીત, યભત ગભત ને કસ્તીભાં બાયે યવ શત.
નયેન્દ્રનાથને લાંચલાન બાયે ળખ શત ને તેભણે મલાનલમે તત્લચચતન , ચશદ ળાસ્ર ને ાશ્ચ્માત શલચાયધાયાઓન ણ ઊંડ ભ્માવ
કયેર. તેભણે સ્કટીળ ચચષ કરેજના અચામષ શલશરમભ શેલ્ટી ાવે યાભકૃષ્ણ યભશંવનં નાભ વાંબળમં . અ વભમ દયમ્માન તેભના ભનભાં
ઇશ્ચલયના શસ્તત્લ ંગે વંળમ વ્માેર શત . તેઓએ દક્ષીણેશ્ચલયના કારી ભંરદયભાં શ્રી યાભકૃષ્ણની ભરાકાત રીધી . તેઓએ શ્રી યાભકૃષ્ણદેલને
ૂછમં “અે ઇશ્ચલયને જમા છે ?” શ્રી યાભકૃષ્ણદેલે કમં “શા, શં જે ભ તભને જઉં છં તેટરા સ્ષ્ટણે ભેં તેભને જમા છે .” તેભના અ ઈત્તયે
નયેન્દ્રનાથનં જીલન ફદરી નાખ્મં . તેભના વંળમ દય થમા ને તે શ્રી યાભકૃષ્ણદેલના શળષ્મ ફની ગમા . ૧૬ ઓગષ્ટ, ૧૮૮૬ભાં યાભકૃષ્ણદેલે
તેભન નશ્ચલય દેશ ત્માગ્મ. ત્માયફાદ તેભના ંદય શળષ્મએ વાથે ભીને શ્રી યાભકૃષ્ણ ભઠની સ્થાના કયી. ૧૮૮૭ ભાં અ શળષ્મ – ગણે વન્દ્માવ
ગ્રશણ કમો ને ત્માયે નયેન્દ્રને વન્દ્માવી તયીકેનં નાભ “શલલેકાનંદ” ામં. ૧૮૯૩ ભાં શલલેકાનંદે શલશ્ચલ ધભષ રયદન ભેરયકાના શળકાગભાં
બાયતના પ્રશતશનશધ તયીકે બાગ રીધ . ૧૧, વપ્ટેમ્ફય, ૧૮૯૩ ના રદલવે તેભણે શલશ્ચલ ધભષ રયદભાં શ્રતાઓને વંફધ્મા ત્માયે તેભણે તેભના
પ્રલચનન પ્રાયંબભાં “ભેરયકાના ભાયા બાઇઓ તથા ફશેન ” તેલં વંફધન કમું . તેભના અ વંફધનને વોએ તાીઓના ગડગડાટથી લધાલી
રીધં. તેભના પ્રલચનભાં તેભણે વંશક્ષપ્તભાં લેદાંત ચચતનના શવધ્ધાંત દળાષવ્મા ને ચશદધભષને પ્રથભ લખત શલશ્ચલના ધભોના નક્ષાભાં ભશત્લનં
સ્થાન ાવ્મં.
સ્લાભી શલલેકાનંદના શલચાયના ામ દ્લેત લેદાંતનં તત્લ ચચતન શત . તેઓ ઊંડા યાષ્ટ્રપ્રેભી , યાષ્ટ્રલાદી શતા . તેભના ભનભાં બાયત ને ચશદ
ધભષને પ્રત્મે પ્રગાઢ અદય શત . તેઓ વસ્સ્ટ યીતે ભાનતા શતા કે બાયત ાવે અધ્માત્ભન ભૂલ્મ લાયવ છે જે જગતને વાચ યાશ ફતાલી
ળકે એભ છે . બાયતના રક અ ભૂલ્મ લાયવાને બૂરીને ગભયાશ થલા રાગ્મા શતા . શ્રી શલલેકાનંદે બાયતના રકને તેભની ગરયભાની માદ
ાલીને શાકર કયીકે “ ઈબા થાલ, જાગ ને ધ્મેમ પ્રાશપ્ત વધી ભંડ્મા યશ”
સ્લાભી શલલેકાનંદના ભશત્લના સ્તકભાં „યાજમગ‟, „કભષમગ‟, „બશક્તમગ‟ તથા તેભના પ્રલચનના વંકરનન વભાલેળ થામ છે. શલલેકાનંદની
શલચાયધાયાએ વબાચંર ફઝ, શ્રી યશલદ, ભશાત્ભા ગાંધી , યાજગારાચાયી, યલીન્દ્રનાથ ટાગય, યભાં યરા ને એની ફેવન્દ્ટને પ્રબાશલત
કમાષ શતા. વબાચંર ફઝે કહ્ં શતં કે “સ્લાભીજીએ ૂલષ ને શશ્ચલભને , ધભષ ને શલજ્ઞાનને , બૂતકા ને લતષભાન કાને જડ્મા છે . તેભના
પ્રલચન દ્લાયા તેભને બૂતકાભાં ક્માયેમ ના ફન્દ્મં શમ તેલં અત્ભ-વન્દ્ભાન, સ્લાશ્રમ ને અત્ભ ગોયલ બાયતના રકને પ્રાપ્ત થમં છે.”
ભાર ૩૯ લષની મલાન લમે ૪ જરાઇ ૧૯૦૨નાં ફેરયભાં તેભનં લવાન થમં . અટરી નાની લમે જગતગરુ અરદ ળંકયાચામષની જે ભ તેભણે
બાયતને ન ગરયભા પ્રદાન કયી શતી . તેભના શલચાયને અત્ભવાત કયે ત બાયત નઃ વંભગ્ર શલશ્ચલ ભાટે દીલાદાંડી વભાન ફની યશે તેભાં કઇ
ળંકાને સ્થાન નથી.
„યાષ્ટ્ર‟ ળબ્દને શશ્ચલભનાં શલચાયકએ તેભની વામ્રાજ્મલાદી શલચાયધાયાને નરૂ યજ કમો છે . શશ્ચલભની નજયે બાયત શલશલધ ધભો , જાશત,
જ્ઞાશત, વંસ્કૃશત ધયાલત શલળા દેળ છે ને તેથી તેભાં ખંડતાન બાલ છે . તેભની રષ્ટીએ બોગરક ખંડતા ને એકતા યાષ્ટ્રના ભશત્લના
રક્ષણ છે . અ વ્માખ્મા ગેયભાગે દયનાયી છે કાયણ કે ભાનલજાતભાં વલષર લૈશલધ્મ જલા ભે જ છે . બાયત ભાટે અ લૈશલધ્મ જ વોથી ભશત્લનં
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રયફ છે.
સ્ટેનપડષ એન્દ્વાક્રીડીમા ઓપ પીરવપીભાં જણાલેર છે તે ભજફ“યાષ્ટ્રલાદ” ફે શલચાયને લણષલલા ભાટે લયામ છે.
(૧) જમાયે કઇ યાષ્ટ્રના વભ્મ તાની યાષ્ટ્રીમ ઓખ શલે ચચશતત શમ ને તે જે લરણ નાલે તેને યાષ્ટ્રલાદ કશી ળકામ.
(૨) જમાયે કઇ યાષ્ટ્રના વભ્મ તેભના અત્મ્નીધાષયણને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે જે ગરા રે તેને ણ યાષ્ટ્રલાદ તયીકે ઓખી ળકામ.
પ્રથભ શલચાય યાષ્ટ્ર ને યાષ્ટ્રીમ ઓખ ંગે પ્રશ્ચન ઈબા કયે છે . તેભાં કઇ યાષ્ટ્રના વભ્મ શલં એટરે ળં ને તેણે તેના યાષ્ટ્ર ભાટે કેલી યીતે ચચશતત
શલં જઇએ તેલા પ્રશ્ચન ઈદ્દબલે છે . વાભાન્દ્મત: યાષ્ટ્ર ને યાષ્ટ્રીમ ઓખ વભાન ભૂ , જાશત ને વંસ્કૃશતક જડાણ વાથે વરગ્ન શઇ છે .
ફીજ શલચાય એ પ્રશ્ચન ઈબ કયે છે કે વલષ બોભત્લ યાજ્મત્લ (યાજ્મની શસ્થશત / દ) જે ભાં સ્થાશનક તેભજ અંતય યાષ્ટ્રીમ ફાફત ય તેનં ૂણષ
પ્રબત્લ શમ તે અલશ્મક છે.
યાષ્ટ્રલાદની વ્માખ્માઓભાં વલષવંભશત ન શલા છતાં તેભાં એક ફાફતભાં ઐશતશાશવક વંભશત જલા ભે છે ને તે છે વ્મશક્ત ઈય યાષ્ટ્રની
વલોરયતા ને યાજકીમ મજનાન વાલષબભત્લ વંદબે વાતત્મૂણષ શેત . પ્રાચીન વભમભાં પ્રાદેશળક / બોગશરક વાલષબોભત્લનં લધાયે ભશત્લ
શતં
યાષ્ટ્ર ને યાષ્ટ્રલાદ ંગે નેસ્ટ યેનોંના શલચાય લતષભાન વભમભાં ખફ પ્રસ્તત છે . ૧૮૮૨ ભાં અ ફ્રેંચ ઇશતશાવકાયે પ્રલચન અેરં જે નં શળષક
છે “યાષ્ટ્ર એટરે ળં ?” અણે સ્લાભી શલલેકાનંદના યાષ્ટ્ર ને યાષ્ટ્રલાદ ંગે શલચાયની ચચાષ કયીએ તે શેરા નેસ્ટ યેનોંની એક ઝરક જઇ
રઇએ. યેનોં કશે છે કે ઘણીલાય યાષ્ટ્રલાદ ને જાશતલાદ કે બાાલાદને વભાન ગણલાભાં અલે છે . લાસ્તલભાં અ ગેયભાગે દયનાયી ફાફત છે .
યેનોંના ભત ભજફ યાષ્ટ્રન ઈદબલ રકની જરૂરયમાતભાંથી થમ શત. શલશલધ વાભાશજક જૂ થ જમાયે “વાભશશક ઓખ” પ્રાપ્ત કયલા પ્રમત્ન
કયે ત્માયે યાષ્ટ્રન જન્દ્ભ થામ છે. જાશત અધારયત યાષ્ટ્રન તેઓ શલયધ કયે છે. તેઓ ફ્રાન્દ્વનં ઈદાશયણ અતા કશે છે કે ફ્રાન્દ્વની ક્ાંશત લખતે તેભજ
નેશરમનના ળાવન દયમ્માન ફ્રાન્દ્વભાં શલશલધ જાશતના રક લવતા શતા છતામે ફ્રાન્દ્વભાં યાષ્ટ્રલાદન શલકાવ થમ શત . તેભના ભત પ્રભાણે
બાા કે ધભષ એકતાન ામ ફને તેલં શતં નથી . ભેરયકા ને ઈંગ્રેન્દ્ડભાં ંગ્રેજી બાા ફરામ છે યંત તેનાથી એક વંમક્ત યાષ્ટ્રન ઈદબલ
થમ નથી.
યેનોં એક નલી લાત કયે છે કે શલસ્ભૃશત જે ને અને ઐશતશાશવક બૂર કયી કશી ળકીએ તે યાષ્ટ્રના વજષ નન ામ છે . બૂતકાભાં કેરી કે થમેરી
બૂરને બૂરીને એક ફનલાની પ્રરક્મા યાષ્ટ્ર-વજષ નભાં ભશત્લન બાગ બજલે છે.
ટૂંકભાં, યાષ્ટ્રન શલચાયન વાય એ છે કે વ્મશક્તઓની લ્ચે કેટરીમે વભાન ફાફત છે ને તેઓ ઘણી ફાફત શલવયી ણ ગમા છે . યેનોંના ભત
ભજફ યાષ્ટ્ર એ એક અધ્માશત્ભક શવધ્ધાંત છે . તેને ધડનાયી ફે ફાફત છે – એક છે બૂતકા ને ફીજ છે લતષભાનકા . એક છે વભાન
વભૃધ્ધીઓન ખજાન ને ફીજી ફાફત વાથે ભીને યશેલાની , જીલલાની શબરાા તથા વભાન લાયવાનં જતન . અણે અણા યાષ્ટ્રને
અેરા ફશરદાન ને બગલેરી ીડાઓના પ્રભાણભાં પ્રેભ કયીએ છીએ. યેનોં એક દબત શલધાન કયે છે કે, “યાષ્ટ્રનં શસ્તત્લ અણે શયયજ
અેરા વભથષન ય શનબષય છે જે ભ વ્મશક્ત વાતત્મબમું શસ્તત્લ જીલનને વતત ાતી વકાયાત્ભક ષ્ટી ય અધારયત શમ છે તે યીતે.”
યેનોં કશે છે કે યાષ્ટ્રત્લ વનાતન ખ્માર નથી. તે વભમ વાથે ફદરાત શલચાય છે. સ્લીઝયરેન્દ્ડનં ઈદાશયણ અતા તેઓ કશે છે કે અ દેળભાં રણ કે
ચાય બાાઓ શલા છતાં વલષવંભશત ને ઇ્છાળશક્તથી તે યાષ્ટ્ર ફન્દ્મં છે
. ૧૯૮૩ભાં ફેનીડીક્ટ એન્દ્ડયવને તેભની કૃશત „Imagined
Communicates’ (કશલ્ત વભાજ) ભાં પ્રશતારદત કયલાન પ્રમત્ન કમો છે કે યાષ્ટ્ર „કશલ્ત યાષ્ટ્ર વભૂશ‟ છે . બાયતના શલચાયકએ ણ યાષ્ટ્ર
તથા યાષ્ટ્રપ્રેભ શલે તેભના શલચાય વ્મક્ત કમાષ છે જે ની એક ઝાંખી શી પ્રસ્તત કયેર છે.
ભશાત્ભા ગાંધી ાસ્્માત વંસ્કૃશત ને ઔદ્યશગક પ્રબત્લના શલયધી શતા . તેભણે અધશનક વંસ્કૃશતના શિટીળ ભડેરને નકામું શતં . તેભને ભન
યાષ્ટ્રલાદ બાયતની સ્લતંર ચલન વક્ષભ યસ્ત શત. તેભણે સ્ષ્ટણે કશેરં કે અણ યાષ્ટ્રલાદ ન્દ્મ યાષ્ટ્ર ભાટે જખભરૂ ન ફનલ જઇએ.
જે ભ અણં ળણ કઇ ન કયે તેભ અણે ઇ્છીએ છીએ તેલીજ યીતે અણે ણ કઇનં ળણ ન કયલં જઇએ
. તેભને ભન દેળપ્રેભ
ભાનલતાન માષમ શત . તેઓ ભાનતા શતા કે યાષ્ટ્રલાદી ફન્દ્મા શલના અણે શલશ્ચલપ્રેભી ક્માયેમ ફની ળકીએ નશશ . શિટીળ યાજની નીચે બાયત
યાષ્ટ્ર ફન્દ્મં શતં તેલી ભાન્દ્મતાને ણ ગાંધીજીએ નકાયી શતી ને કહ્ં શતં કે બાયત પ્રાચીન વભમથી શલશલધતાભાં એકતાની નબૂશત કયત યાષ્ટ્ર છે.
વભન્દ્લમ ને વંલાદીતા બાયતીમ વંસ્કૃશતનં ભશત્લનં રક્ષણ યહ્ં છે જે „યાષ્ટ્ર‟ નં ણ ભશત્લનં રક્ષણ છે.
ભશર્ત યચલદ ભશાન ચચતક ને યાષ્ટ્રપ્રેભી શતા . તેભના યાષ્ટ્રલાદ ંગેના શલચાય લૈશ્ચલીકયણના લતષભાન વભમભાં ખફ પ્રસ્તત છે . તેભના ભન
ભાનલ ચેતનાના શલકાવની રદળાભાં „યાષ્ટ્રલાદ‟ એક ભશત્લનં ગરં છે . વ્મશક્ત “સ્લ” થી યાષ્ટ્રપ્રેભ તયપ ગશત કયે ત જ તેની ચેતનાન ૂણષ શલકાવ
ળક્મ ફને . અલ યાષ્ટ્રલાદ ંતે ભાનલને શલશ્ચલપ્રેભ તયપ જ દયી જામ છે . ડૉ. અંફેડકય બાયતભાં પ્રલતષતી જ્ઞાશતપ્રથાને બમંકય શનષ્ટ ભાનતા
શતા. તેભના ભત ભજફ બાયતભાં ક્માયેમ એકતા શતી જ નશી. તેથી બાયતને „યાષ્ટ્ર‟ ગણલં ળક્મ નથી.
જલાશયરાર નશેરુ બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન શતા . તેઓ ભશાન આશતશાવકાય તથા ચચતક ણ શતા
. તેઓ વભાજલાદ તથા શફન
વાંપ્રદામીક્તાના યેયા શશભામતી શતા. તેઓ ચશદ યાષ્ટ્રલાદના ટીકાકાય શતા. નશેરુ ભાકષવના શલચાયથી પ્રબાશલત શતા ને તેથી તેઓ બાયતને
વભાજલાદી, ધભષશનયેક્ષ યાષ્ટ્ર તયીકે જલા ઇ્છતા શતા . તેઓ શ્રી યશલદ , ભશાત્ભા ગાંધીથી „યાષ્ટ્રલાદ‟ના વંદબે રગ ડતા શતા .
યલીન્દ્રનાથ ટાગય વાચા થષભાં શલશ્ચલપ્રેભી શતા ને તેભને ભન વભગ્ર શલશ્ચલ એક રયલાય છે તેભ તેઓ ભાનતા શતા
. ટાગય „યાષ્ટ્ર‟ ને
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„યાષ્ટ્રલાદ‟ ના વંકશચત શલચાય વાથે વંભત શતા . ‘યાષ્ટ્ર‟ એક વંગરઠત વત્તા છે જે ભજફત ને કામષક્ષભ ફનલા ઈય બાય ભકે છે . સ્ધાષ,
ળણ કયલાની લૃશત્ત, વામ્રાજ્મલાદ, યાષ્ટ્રલાદભાંથી જન્દ્ભતા શનષ્ટ છે . અભ ટાગયની રષ્ટીએ યાષ્ટ્રલાદ ળાંશત ને પ્રેભ ભાટે ધભકીરૂ ફની જામ
છે . બાયતની જ્ઞાશતપ્રથા ણ વશશષ્ણતાન નભન છે.
યશલન્દ્રનાથ ટાગયનં પ્રશવધ્ધ કાવ્મ “Where the mind is without fear” ઈદાય, વશશષ્ણ ને ભક્ત બાયત ંગેનં વંદય સ્લપ્ન યજ કયે
છે . જે કૃષ્ણભૂર્તત ૨૦ભી વદીના ભશાન તત્લચચતક શતા ને યશસ્મલાદી શલચાયક શતા . તેઓ ણ વંકશચત યાષ્ટ્રલાદના શલયધી શતા . તેભને ભન
દેળને પ્રેભ કયલ એ સ્લાબાશલક છે યંત તેની વાથે જડામેરં ઝનૂંન , વશશષ્ણતા ને ન્દ્મને ંકશળત કયલાની વાથે એણા જગતભાં
ળાંશત, લૈભનસ્મ ને મધ્ધ જન્દ્ભાલે છે . ઓળ ણ જે કૃષ્ણભૂર્તતની જે ભ ઈદાયલાદી શતા ને વભગ્ર શલશ્ચલને ળાંશતૂણષ , પ્રેભબમાષ ઐકમભાં
જીલતં જલાનં સ્લપ્ન વેલતા શતા . તેભને કશેરં કે તેઓ યાજકીમ શલબાજનભાં ભાનતા નથી. તેભને ભન યાષ્ટ્રલાદ ંતેત યાજકીમ શલબાજન છે
જે પાવીલાદના નીષ્ટને જન્દ્ભાલે છે .
વાંપ્રંત બાયતભાં વદગરુ જગ્ગી લાવદેલ ભોશરક ચચતક ને ભશાન યાષ્ટ્રપ્રેભી છે . તેઓ બાયતની શલવયામેરી ગરયભાનં ન: સ્થાન કયલા વતત
કામષયત યશે છે . વદગરુ કશે છે કે વાભાન્દ્મત: યાષ્ટ્ર જાશત, ધભષ, બાાના ામા ય યચામેર શમ છે યંત બાયત અ વ્માખ્માથી વાલ જદ ડે છે.
બાયતલષન ઇશતશાવ દળાષલે છે કે શી વદૈલ શલશલધતાભાં એકતા પ્રલતષતી યશી છે . બાયત દેળને ણ અણે ભાતા તયીકે ૂજીએ છીએ. તે ભાર
બોગરક ઘટના નથી યંત એ જીલતી જાગતી લાસ્તશલકતા છે. બાયતભાં શલશલધ ધભો ને વંપ્રદામ છે યંત અ વોને એક વરે ફાંધતં તત્લ છે.
અધ્માશત્ભકતા લાસ્તલભાંત બાયતના રક યત્લે શનયાકાય, શનગષણ, નારદ, નંતભાં જ ભાને છે . ભૂર્તતૂજા ત જ્ઞાનને જ્ઞાન વાથે જડલાન
પ્રમત્ન ભાર છે . વદગરુ રઢણે ભાને છે કે બાયતની India તયીકેની ઓખ શ્ચચીભે અણા ય રાદેરી ઓખ છે. પ્રાચીન બાયતભાં ૨૦૦
જે ટરી યાજકીમ વત્તાઓ શતી . બાયત „યાષ્ટ્ર‟ તયીકે ધભષ , જાશત ને જ્ઞાશતથી શભેળા ય જ યહ્ં છે . બાયત વત્મ ને સ્લતંરતાની ળધ કયતા
વાધકની બૂશભ છે. અ ળધભાં જ બાયતનં ઐક્મ છામેરં છે . અભ, બાયત વત્મની ળધ ને તેની ઝં ખના ય યચામેરં યાષ્ટ્ર છે . વદગરુ બાયત
ળબ્દન થષ કયતા કશે છે કે બાયત ળબ્દના રણ ક્ષય બા = બાલ, ય = યાગ ને ત = તાર વ્મક્ત કયે છે . તેઓ કશે છે કે જ રકની
શબપ્વાઓ જીલંત યશે ત યાષ્ટ્ર વપ ફને છે . રકએ જીલનને વંબાલનાઓથી બયેરા ખજાના તયીકે જલં જઇએ . તેઓ રઢણે કશે છે કે
રકના ભનભાં યાષ્ટ્ર ંગેન શલચાય રઢીબૂત થલ જ જઇએ ત જ યાષ્ટ્રની ગરયભા વતત જીલંત યશે.
શલશલધ બાયતીમ ચચતકના યાષ્ટ્ર ને યાષ્ટ્રલાદના શલચાયના વશક્ષપ્ત રયચમફાદ શલે અણે સ્લાભી શલલેકાનંદના „યાષ્ટ્ર‟ ને „યાષ્ટ્રલાદ‟ ંગેના
પ્રેયક શલચાય અત્ભવાત કયલાન પ્રમત્ન કયીળં . સ્લાભી શલલેકાનંદ લેદાંતના પ્રખય ભ્માવી શતા . બાયતભાં પ્રાચીન શલચાયધાયાઓભાં વોથી
ભશત્લની શલચાયધાયા લેદાંતની છે . જે િહ્મ જ યભ વનાતન વત્મ છે , ને રશ્મભાન જગત ભામા છે તેભ ભાને છે . વ્મશક્તના અત્ભાનં યભ
અત્ભા વાથે શભરન થામ તેને બાયતીમ તત્લચચતન ભક્ષ કશે છે . સ્લાભી શલલેકાનંદને દ્લેત લેદાંતભાં ૂણષ શ્રધ્ધા શતી . તેભની અ શલચાયધાયાને
નૂતન લેદાંત ણ કશેલાભાં અલે છે.
નૂતનલેદાંતના રણ ભશત્લના શવદ્ધાંત છે .
૧) ઇશ્ચલય ને ભાનલનં ઐક્મ ને શલશ્ચલભાં પ્રલતષતી વંલારદતતા
૨) વન્દ્માવ એટરે વંવાયન ત્માગ નશીં યંત ભાનલજાતની સ્લાથષયશશત વેલા. ભાનલવેલા જ પ્રબવેલા છે.
૩) શલશ્ચલના વલષધભષ પ્રત્મે વદબાલ ને લૈશશ્ચલક વશશષ્ણતા. ફધા ધભો ંતે ભક્ષના યભ ધ્મેમ તયપ જ દયી જતા શમ છે .
સ્લાભી શલલેકાનંદના યાષ્ટ્ર તેભજ યાષ્ટ્રલાદના શલચાયના ામાભાં દ્લેત લેદાંતના શવધ્ધાંત જ છે . બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદના તેઓ પ્રખય શશભામતી
શતા. કંબકણષ જે લી ગાઢ શનરાભાં વતેરી બાયતની પ્રજાને ઢંઢીને જગાડલાન તેભણે અજીલન પ્રમત્ન કયેર . તેઓ બાયતને ભજફત ને
અત્ભશલશ્ચલાવથી બયય યાષ્ટ્ર તયીકે જલા ઇ્છતા શતા . તેઓ બાયતની પ્રજાને તેઓ ઈજ્જલ ઇશતશાવ ને બવ્મ લાયવાની વતત માદ
ાલતા શતા. તેઓ ભાનતા શતા કે બાયતની વંસ્કૃશત, યંયા ને ધભષને લતષભાન વભમભાં અલશ્મક વધાયાઓ વાથે નાલલા જઇએ.
સ્લાભી શલલેકાનંદ સ્ષ્ટણે ભાનતા શતા કે દયેક યાષ્ટ્રભાં વંગીતની જે ભ એક ભખ્મ વય શમ છે . બાયતન ભખ્મ વય છે ધભષ. ન્દ્મ વય ગોણ શઇ
છે જે ભખ્મ વય ને વતત રઢ કયલાન પ્રમત્ન કયે છે . બાયતભાં યાષ્ટ્ર, યાષ્ટ્રીમતા ને યાષ્ટ્રલાદન ામ ધભષ જ છે જે ફધાને એક વરે ફાંધી યાખે
છે . બાયતની યાષ્ટ્રલાદની થીમયીની કયડયજ ધભષ છે . બાયતની લતષભાન ને બાલી ભશાનતા બાયતના બૂતકાની ભશાનતાના ામા ય જ
લરંફે છે .
સ્લાભી શલલેકાનંદ બાયતભાં પ્રલતષતા શિટીળ ળાવનના કટ્ટય ટીકાકાય શતા. તેઓ ભાનતા શતા કે શિટીળ ળાવનને કાયણે બાયતના રકએ તેભન
અત્ભશલશ્ચલાવ ગભાવ્મ શત . દેળભાં ગયીફીનં કાયણ શિટીળ ળાવકએ કયેરં ળણ શતં . શિટનની બેદબાલબયી ને ળણખય નીશતએ
બાયતની પ્રાકૃશતક વંપ્રદાન ણ નાળ કમો શત . વોથી ભટં નક્ષાન ત બાયતીમ પ્રજાને ભાનશવક ગરાભી ને બાયતના બવ્મ બૂતકાની
શલસ્ભૃશતને કાયણે થમં શત.ં
સ્લાભી શલલેકાનંદના ભત ભજફ યાષ્ટ્રના ન : જાગયણ ભાટે બાયતના રકએ શનબષમ ફનલાની અલશ્મકતા છે . તેભને બાયતની પ્રજાને વવંગરઠત
ઐક્મવબય ફનલાની તથા ંધશ્રદ્ધા તેભજ લણષવ્મલસ્થાના શનષ્ઠ ભક્ત થલા શાકર કયી શતી . તેઓ ભાનતા શતા કે લણષ વ્મલસ્થાના શલકૃત
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સ્લરૂે બાયતના રકને શલબાજીત કમાષ શતા . તેભની લણષવ્મલસ્થા ંગેની વભજ ત્મંત ભોશરક શતી . તેભના ભત ભજફ જગતન આશતશાવ
સ્ષ્ટ યીતે દળાષલે છે કે શલશલધ કા દયમ્માન જદા જદા લણષનં પ્રબત્લ શતં . જગતન યાજકીમ આશતશાવ ચાય ભખ્મ કાભાં લશેચામેર છે . જે ભાં
િામ્શણ, ક્ષશરમ, લૈશ્મ ને ક્ષરનં પ્રબત્લ શતં.
પ્રાચીન બાયતભાં િાહ્મણનં પ્રબત્લ શતં જે અધ્માત્ભ ને જ્ઞાનનં પ્રબત્લ દળાષલે છે . ભન, ફશદ્ધ ને જ્ઞાન દ્લાયા વભગ્ર વભાજ ય તેન
ંકળ શત. વભમ જતા િાહ્મણની સ્લાથષલૃશત્તએ તેભનં પ્રબત્લ છીનલી રીધં . ફોધ ધભષ , જૈ ન ધભષ ને ચાલાષકનં તત્લજ્ઞાન િાહ્મણલાદ વાભેન
શલરશ શત . જ્ઞાનની જગ્માએ કભષકાંડ લધતા િાહ્મણએ તેભની તેજસ્લીતા ગભાલી શતી
. િાહ્મણન પ્રબાલ ઓવમો ત્માયફાદ ક્ષશરમ
પ્રબાલળાી ફન્દ્મા. મધ્ધની ળશક્ત જ્ઞાનની ળશક્ત ય શાલી ફની ગઇ . સ્લાભી શલલેકાનંદના ભત ભજફ બાયત ય ંગ્રેજનં ળાવન એ લૈશ્મનં
પ્રબત્લ શતં . લૈશ્મની પ્રાકૃશતક પયજ છે ધનની વભાન લશેચણી. લૈશ્મ વભાજના યટીના યનાય છે. ંગ્રેજએ તેભની લેાયી લૃશત્તને બાયતના
અર્તથક ળણભાં પેયલી નાખી ને તેથી ંગ્રેજનં શલશ્ચલબયનં ળાવન ખતભ થમ ગમં. ળાયીરયક શ્રભ દ્લાયા વભાજની વેલા કયનાય વો „ક્ષર‟ છે .
તેભની રસ્ટી એ ક્ષરન થષ શરકા કે નીચ તેલ થત નથી ન્દ્મ લણષની જે ભ ક્ષર ણ ભશત્લન લણષ છે. વભાજની તેભના તયપની શતયસ્કાય બયી
લૃશત્તએ વભાજને શલબાજીત કમો . ળાયીરયક શ્રભને શરક ગણલાની લૃશત્ત અજે ણ વભાજભાં પ્રલતે છે . સ્લાભી શલલેકાનંદ કશે છે કે ક્ષર ણ
િાહ્મણ, ક્ષશરમ કે લૈશ્મના ગણ વમ્ન કયીને વભાજ ય પ્રબત્લ ભેલી ળકે છે . તેનાથી ઈરટં િાહ્મણ, ક્ષશરમ કે લૈશ્મ તેભના ગણ ગભાલીને
ક્ષરાલસ્થા તયપ દયી જામ છે . સ્લાભી શલલેકાનંદના ભત ભજફ વાંપ્રત વભમભાં ક્ષર િાહ્મણ ક્ષશરમ ને લૈશ્મના ગણ પ્રાપ્ત કયીને વભાજય
વલોરયતા ભેલી યહ્ા છે.
યત્નના યેડ્ડીએ સ્લાભી શલલેકાનંદની લણષવ્મલસ્થાની શલચાયધાયાને શલશલધ યાજ્મ વ્મલસ્થા વાથે જડી છે . તેઓ િાહ્મણના ળાવનને ઈ્ચ લણષ
ળાવન, ક્ષશરઓના ળાવનને યાજાળાશી , લૈશ્મના ળાવનને ભીયળાશી ને ક્ષરના ળાવનને રકળાશી ગણે છે . દયેક લણષના ગણ વાથે
જડામેરી યાજ્મ વ્મલસ્થાના વપ કે શનષ્પ થલાના કાયણ તેની વક્ષભતા ને નફાઇઓ છે. સ્લાભી શલલેકાનંદ ભાનતા શતા કે ભાનલ વભૂશ
જ ખયી યાજકીમ વત્તાન ભૂ સ્રત છે . રકથી ઈય કઇ વત્તા શતી નથી . િાહ્મણ, ક્ષશરમ કે લૈશ્મની યાજ્મ વ્મલસ્થા જ્ઞાશતની વત્તા નથી
યંત જ્ઞાશત વાથે જડામેરા ગણ કે રક્ષણની છે . વત્તાનં ભૂ રદવ્મ નથી કાયણ કે ભાનલ તેજ દીવ્મથી રગ નથી . રકની વંભશત જ
વત્તાનં ભૂ સ્થાન છે . અભ સ્લાભી શલલેકાનંદ રકને જાગૃત ફનાલલા શળક્ષણ ય બાય ભકતા શતા . ન્દ્મામ કે જરભ વાભે લાજ ઈઠાલલા
ભાટે રકભાં અત્ભવન્દ્ભાન ને ગોયલની રાગણી જગાડલી જરૂયી શમ છે . નૈશતક શલકાવ ભાટે પ્રશતકાય જરૂયી છે યંત ંતે એલા વભાજની
યચના થલી જઇએ કે જે ભાં પ્રશતકાયની અલશ્મક્તા જ ન યશે. અ દ્લેત લેદાંતના અદળષ છે .
સ્લાભી શલલેકાનંદ લેદાંત અધારયત વભાજલાદના પ્રણેતા શતા . તેભન અ શલચાય કાર ભાકષવના વભાજલાદથી વાલ રગ છે . તેઓ ભાનતા
શતા કે વ્મશક્તએ તેની વ્મશક્તગત સ્લતંરતાન વભાજશશત ભાટે ફશરદાન અલં જઇએ કાયણ કે ંતે ત વ્મશક્તનં જીલન વભગ્ર વભાજનં
જીલન છે ને તેનં વખ ણ વભગ્ર વભાજનં વખ છે.
ભાનલતાના ભૂબૂત ભૂલ્મ સ્લતંરતા , વભાનતા ને એકતા છે . રકળાશી અ ગણ ય જ શનબષય છે . દ્લેત લેદાંત તત્લચચતન “ભાનલવજષ ન” ય જ બાય ભકે છે . સ્લાભી શલલેકાનંદ કશેતા શતા કે વભાનતાન થષ ફધા વયખા શઇ તેલ નથી યંત વોને વભાન શક્ક ને
શલકવલાની તક ભલી જઇએ તે છે . બોશતક વંશત ભાનલ શલકાવભાં બાગ બજલે છે યંત તે વાધન છે વાધ્મ નથી . ગયીફી અધ્માશત્ભક
ને વાભાશજક સ્લતંરતાભાં ફધારૂ ફને છે. તેથી દયેક વ્મશક્તને તેની અલશ્મકતા ભજભ બોશતક વંશત્ત ભેલલાન શક્ક શલ જઇએ.
„યાષ્ટ્ર‟ ના વંદબષભાં શલલેકાનંદે કશેરં કે કઇ ણ પ્રજા , જાશત કે રક ાવે જમાયે ધ્મેમ શમ છે ત્માયે જ તે યાષ્ટ્ર ફને છે . યભનં શભળન રશ્કયી
તાકાત શતં , ગ્રીવનં શભળન શતં ફોશધકતા , ઇંગ્રેન્દ્ડનં ધ્મેમ શતં લેાય ને યાજકાયણ , ભેરયકાનં ધ્મેમ છે ધશનકતા , વંશત ને ટેકનરજીન
શલકાવ જમાયે અ ધ્મેમ શનષ્પ જામ કે પ્રજા અ ધ્મેમને છડી દે ત્માયે તેનં યાષ્ટ્રત્લ ઝાંખં ડી જામ છે . તેથી કઇ ણ પ્રજા ભાટે યાષ્ટ્ર ફનલા ભાટે
વભાન ઈદ્દાત ધ્મેમ શલં જઇએ . સ્લાભી શલલેકાનંદે બાય ૂલષક કહ્ં કે બાયતનં ધ્મેમ શંભેળા અધ્માશત્ભક ગયીભા યહ્ં છે તે શ્રેષ્ઠતભ છે
. તેથી
બાયતના રકએ શશ્ચલભનં નકયણ કયલં વ્માજફી નથી . તેભના ભત પ્રભાણે રકભાં તેભના દેળ ને વાંસ્કૃશતક લાયવાન ગોયલ શલં જ
જઇએ. તેભના ભનભાં બાયત ભાટે નન્દ્મ ગોયલ શતં . શલશ્ચલધભષ રયદભાં તેભણે તેભના પ્રલચનભાં બાયતની ગોયલગાથા યજ કયી શતી.
સ્લાભી શલલેકાનંદે બાયતના મલાનને રઘતાગ્રંથી ત્માગી દેળના ગોયલ ભાટે પ્રમત્ન કયલા શાંકર કયી શતી . વો પ્રથભત વ્મશક્ત એ તે જ ઈજાષ ,
ઈત્વાશ ને અત્ભા ગોયલથી બયચક્ક ફની જલં જઇએ . તેભણે મલાનને કહ્ં શતં કે તભે નયચવશ છ , ઘેટા નથી. તેભના ળબ્દ અગની જે ભ
દજાડનાયા શતા. તેભણે કશેરં કે બાયતીમ પ્રજા ફશદ્ધ ને ળશક્તથી બયેરી પ્રજા છે. જરૂય છે ભાર અ વળંપ્ત ફનેરી પ્રજાને જગાડલાની. વાંપ્રત
બાયતની વભસ્માઓની ચચાષ કયતા તેભણે કશેરં કે પ્રભાદ, રઘતાગ્રંથી, ઇાષ, અત્ભગોયલન બાલ બાયતની વભસ્મા છે નશી કે ગયીફી. ંગ્રેજ
પ્રત્મેનં દાવત્લ ણ બાયતીમ પ્રજાની ભટી નફાઇ શતી . અ ફધા શનષ્ટભાંથી દેળ ભક્ત ફને ત્માયે બાયત વાચા થષભાં યાષ્ટ્ર ફનળે
.
ંધશ્રદ્ધા, કરયલાજ, ભાનશવક ગરાભી, ન્દ્મામૂણષ જ્ઞાશત પ્રથાથી દેળે ભક્ત ફનલા વતત પ્રમત્ન કયલ જઇએ . સ્લાભી શલલેકાનંદના યાષ્ટ્ર ને
યાષ્ટ્રલાદ ંગેના શલચાય અજના વભમભાં ણ ત્મંત પ્રસ્તત છે. તેનં અચયણ કયલાભાં અલે ત બાયત ન: જગતગરુ યાષ્ટ્ર ફની ળકે એભ છે.
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