સ્વામી આનંદ - સંસ્કારત્યાગી સાધ ુ અને સાહિત્યકાર
સૌરાષ્ટરના ાાાાવાંમાં આવેાા ાણયાગી ગામમાં, ઔહદચ્ય
બ્રાહ્મગ કુ ટંુ બમાં ઈ. ૧૮૮૭માં રામચંદ્ર દવે (દ્વિવેદી)ને ત્યાં
એમનો જન્મ. ત્યારન ંુ એમન ંુ નામ હિિંમતાાા. માતાાિતાએ
ગોઠવેાા ાગ્નની બેંીમાંથી છટકી તે હકણોરવયે ઘર છોંીને
ુ ત
નીકળી ગયા િતા. ત્યારિછી સાધસ
ં ોનાં મંંળોમાં ફરતાં ફરતાં
તે હિમાાયનાં િિાંી તીથથસ્થાનોમાં ફરી વળ્યા િતા. તે
ુ અને યોગીઓના સંસગથ માં આવ્યા. તેઓ
દરામયાન સાધઓ
ુ ગજ
ુ રાતી તેવ ંુ
દે ણની અનેક ભાષા બોાી ણકતા િતા. જેવ ંુ શદ્ધ
ુ અને અસ્ખલાત રીતે બોાતા. હિિંદી,
જ મરાઠી િગ તે શદ્ધ
બંગાળી િગ છૂટથી બોાતા. જેટલ ં ુ તે સાધ-ુ સંન્યાસીમાં ફયાથ
િતા તેટલ ં ુ જ તે સ્વરાજના તીખા- તમતમતા જિાા નેતાઓ અને િત્રકારોમાં િગ ભળ્યા િતા.
ુ ાોકમાન્ય હટળકની સાથે િગ ઓળખાગ િતી. હટળકનો ગ્રન્થ ‘ગીતા રિસ્ય‘ તેમને એટાો
ખદ
ુ રાતી ભાષાંતર તેમગે કરી નાખ્.ંુ
ગમ્યો કે તેન ંુ ગજ
ગાંધીજીએ ‘નવજીવન‘ સાપ્તાહિક ચાાવવાન ંુ નકી ી ક્.ુ રેસેસન ંુ કામ ચાલ ુ થ્ ંુ િરં ુ ભારગ
એટલ ં ુ વધવા ાાગ્્ ંુ કે િિોંચી વળા ંુ નહિ. આ ભીંને વખતે ગાંધીજીને સ્વામી આનંદ યાદ
આવ્યા. ગાંધીજીએ એમને બોાાવી ાીધા અને નવજીવન સાથે જોતરી દીધા. ઈ. ૧૯૧૯થી ઈ.
ુ ી એમગે ‘નવજીવન‘ અને ‘યંગ ઇન્ન્ંયાન ંુ તંત્રસંચાાન ક્ ુ િ .ંુ યંગ ઇન્ન્ંયામાં ત્રગ
૧૯૨૨ સધ
ઉગ્ર ાેખો આવતાં સરકારે ગાંધીજીને, ણંકરાાા બેકરને અને સ્વામી આનંદને જેા-સજા કરી
િતી.
નાનિગથી જ સેવાવ ૃાિની મોહિની એમની િાસે િોવાથી તેઓ આત્મોન્નાતના અનેક રેસસંગો
સિેજે મેળવતા. દરે ક રેસસંગનો ભરપ ૂર ાાભ ાેવાની આવંત તેમનામાં પ ૂરે પ ૂરી િતી. બીજાન ંુ
દુુઃખ જોઈ જેન ંુ હ્રદય સિેજે િીગળે છે તેના જીવનમાં બહુ જાદીથી ક્રાન્ન્ત થાય છે . સ્વામી
આનંદના રાજકારગન ંુ રૂિાંતર ધાામિકતામાં થ્.ંુ અને ામત્રરેસેમનો ાવકાસ થઈ તેન ંુ રૂિાંતર
ગરીબોની દાામાં થઈ ગ્.ંુ
ધાામિક સાધના કરવા તે હિમાાય ગયા ત્યારે ગાયત્રી પરુ શ્ચરગ ક્.ુ તેમગે આમ ાનવ ૃાિમાગથ
તો સ્વીકાયો િગ રેસવ ૃાિની કં બા બાબાને છોંે તેવી નિોતી. અિીંની એક સ્કા
ૂ માં ાવદ્યાથીઓને
ભગાવવાન ંુ ણરૂ ક્.ુ ધાામિક સાહિત્યન ંુ અધ્યયન કરતાં કરતાં બંહકમચંદ્ર, એમસથન, વૉલ્ટ
ન્વ્િટમન, લબાિનચંદ્ર િાા, અરાવિંદ ઘોષ, ાાજિતરાય, િરદયાળ વગે રેન ંુ અને વગે રે ાવષેના
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સાહિત્યન ંુ મનન ક્.ુ કુ માર સ્વામી, ભલગની ાનવેહદતા, ાવવેકાનંદ અને રામતીથથનાં ાખાગોન ંુ
અનેક વાર િારાયગ ક્.ુ ઈ. ૧૯૨૮ની બારંોાી ાંતમાં તેમગે સરદાર િટે ાના સેક્રેટરી
તરીકે કામ ક્.ુ ઈ. સ. ૧૯૩૦માં મીઠાસત્યાગ્રિમાં ભાગ ાેવા બદા જેાવાસ ભોગવ્યો. ઈ.
ુ રાતના આહદવાસીઓની સેવા કરી. ભારતના ભાગાા િંતાં
૧૯૪૫થી ૧૯૪૭માં દલિગ ગજ
હિમાાયમાં આલ્મોંા અને કૌસાનીમાં આશ્રમ સ્થાિીને રહ્યા.
ૃ અને રેસજ્ઞાવંત િ .ંુ રેસાગવાન
તેમની રેસાતભા જબરદસ્ત િતી. તેમન ંુ વ્યન્તતત્વ તેજસ્વી, સમદ્ધ
અને રેસવાિી ગદ્યના તેમજ સંમોિક ણૈાીના તે સ્વામી િતા. ાવસ્મયતા એ છે કે સ્વામી આનંદે
ણાળા-કૉાેજમાં ગયા વગર આ ાસદ્વદ્ધ મેળવી િતી. િોતે ાખે છે , ‘ઉમર આખી મેં કં ઈ ને કં ઈ
આછંિાતળં ાખ્ ંુ િગ કશંુ ગ્રન્થસ્થ કરવા ન દીધ.ંુ મારો વેિાો વગર મ ૂંીનો. મ ૂળે હું અભગ.
ુ ી
બચિગથી જ ઘેરથી ભાગી સારા-નરસા સાધ-ુ બાવાઓની દુાનયામાં ખોવાઈ ગયેાો. સાધન
જમાતે મને બે નરવા સંસ્કાર આપ્યા. એક એ કે ાવદ્યા વેચાય નહિ અને બીજો સંસ્કાર સાધ ુ ‘દો
રોટી અને એક ાંગોટી‘નો િકદાર. એથી વધ ુ સમાજ િાસેથી તે ાે તે અગિકન,ંુ િકબિારન.ંુ
સ્વામી આનંદ કિેતા, ‘અસંખય સ્વજનો, ામત્રો, જજવવગ સાથીઓને ાવદાય કયાથ . જજિંદગી વસમી
થઈ ગઈ. દુાનયાનો ઓદ્ધાર કરવાના ાિાવા-ઓહરયા બધા વીત્યા. લબસ્તર બાંધી, હટહકટ કિાવી
વરસોથી પ્ાૅટફારમ િર બેસી રહ્યો છં. િગ મારી ગાંી જ કમબખત આવતી નથી.‘
ુ રીની ૨૫મી તારીખે ૮૯ વષથની વયે એ કમબખત ગાંી આવી અને
ઈ. ૧૯૭૬ના જાન્્આ
મબ
ંુ ઈમાં હ્રદયરોગના હુમાાથી અવસાન થ્.ંુ ગાંધીજીના સિવાસમાં સેવાધમથના દીલિત
ુ િતા. તિશ્ચયાથ કરી કરીને તેઓ
બનેાા સ્વામી જજિંદગીના આરં ભકાળે અભગ અને અબધ
ુ થયા. િોતાનાં તિ, તેજ તથા સકા સંધ્ધ્ધઓનો
અનાસતત, અિહરગ્રિી, જ્ઞાની અને રેસબદ્ધ
સમાજને પ ૂરે પ ૂરો ાાભ આિીને તેના ઉઋગ થઈને િરાોકે સંચયાથ .
એમન ંુ ગદ્ય ઘંાયેલ ં ુ ગદ્ય છે . તેના ઘંતર િાછળ જીવનનો એક વ્યાિક અને ાવરાટ, ઊંંો અને
ુ વ િંયો છે . તેમગે અનેક િાત્રો અને અનેક િહરન્સ્થાતઓ ાવષે ાખ્ ંુ છે .
અલખાાઈભયો અનભ
ભાષગની ભાષા એવી કે વાતાવરગ અને એ વાતાવરગમાં વસતાં િાત્રો રેસમાગે તમામ છટાઓ
વ્યતત થાય.
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