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Arise, awake and  
stop not till the goal is reached!  

             - Swami Vivekananda 
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વામી િવવેકાનંદના જ મને ૧૫૬ વષ  

અને દેહ છો ાને ૧૧૭ વષ થયા... 

તેમનો વનકાળ સમયની િ એ ૩૯ વષનો હતો, 

પરંતુ તેઓ આજ ેપણ કેટલા િવત છ!ે  

પેઢીઓ અને સં કૃિતઓ આવે છ ેઅને ય છ,ે  

તેમની વાણીની તાજગી હજુ લીલીછમ છ!ે  

ખરેખર મડદામાં પણ ાણ ફંૂકી શકે તેવી શિ ત  

વામી િવવેકાનંદનાં વચનોમાં છ,ે તે િનિવવાદ છ.ે  

અનેકાનેક યિ તઓ અને સં થાઓ સા ી પૂરશે, 

કે વામી નાં વચનોમાંથી તેમણે ેરણા-ઘૂંટ પીધાં છ.ે  

ઓએિસસ પણ આ ઋણ અનુભવે છ ેને વીકારે છ,ે 

અને કૃત તાથી આ પુ તક પી ન  અંજિલ અપ છ.ે.. 

પુ તકની ખાિસયતો 
 પુ તકની ૫૦,૦૦૦ નકલો આગોતરી ન ધાયા બાદ પુ તક કાિશત થયું. ગુજરાતી સા હ ય ે ે જવ ે જ બનતી આ 

ઘટના છ.ે 

 કુલ ૫૦,૦૦૦ નકલો પૈકી આશરે ૪૨,૩૦૦ જટેલી નકલો યુવાનોને તથા િવ ાથ ઓને એક દવસીય િશિબર કરી ભેટ 

આપવામાં આવી રહી છ,ે જથેી યુવાનો વામી િવવેકાનંદના ચંડ િવચારો પોતાના વનની સાપે ે સમ  શકે અને પુ તક 

વાંચવા ેરાય. અ ય નકલો િશ ણ સાથે સંકળાયેલા અથવા વન- ેમી યિ તઓમાં સા રત કરવામાં આવી. (િશિબર 

અંગે સહભાગીઓના િતભાવ આગળ ઉપર તુત કરેલ છ)ે 

 ઓએિસસ ારા કાિશત આ પુ તક વામી િવવેકાનંદના િવચારોનંુ ે  સંકલન છ ે - આ પુ તકમાં રજૂ કરેલ િવચારો 

વામી િવવેકાનંદનાં અનેક પુ તકોમાંથી વીણી વીણીને લેવામાં આ યા છ.ે તેમને સાત િવભાગોમાં વહચવામાં આ યા  -

આ ાન, ાનયોગ, રા ેમ, કમયોગ, કેળવણી, ધમ, અ યા મ. િવષયોની િવિવધતા, િવભાગ અનુસાર રજુઆત, 

મબ તા, મથાળાં....આ બધાને કારણે પુ તકને અ યંત સમૃ  અને વાંચવામાં રસ જગાડ ેતેવંુ તૈયાર થયું છ.ે 

 ગુજરાતી ભાષામાં તૈયાર કરેલ 'હાકલ' પુ તકની લોકિ યતાને ઈ અ ય ભાષાઓમાં પણ આ પુ તક કાિશત કરવામાં 

આવશે. 



 

 

 ‘હાકલ' પુ તક િવશે... 
 

વામી િવવેકાનંદ સમયની િ એ ઓગણચાળીસ વષના;  
સં કૃિતની િ એ યુગોના... 

ઈએ છ ેભારતને આવાં વીરો અને વીરાંગનાઓ  

જઓે બહારની વાત કે યિ ત પર દોષારોપણ ન કરવાનો ઢ િન ય કરે,  

પોતાને જ દોષપા  ગણે, પોતાની તને જ બરાબર પકડ,ે કેમ કે આ જ સાચંુ છ.ે 

જઓે રડવાનંુ અને ફ રયાદો છોડી મદ બનાવે તેવા ધમ, િસ ાંતો  

અને કેળવણીનો વીકાર કરે, અને તેમના થાપન માટ ેમથ.ે 

જઓે હંમતવાન અને સાહિસક બને, િવકટ અથડામણોથી ન ડરે, 

સ યનો યાગ કરાવે તેવાં લોભનોનો દ ય બળથી સામનો કરે. 

જઓે ખાનગીમાં િનંદા, નકામા વાદિવવાદ અને િનરથક તકરારથી દૂર રહે;  

બધા ગુમાની િવચારો છોડ ેને દરેક ક ાના માણસો યે મમતા દશાવે. 

જ ેકાંઈ પણ માંગે નહ , કાંઈ બદલો ઇ છ ેનહ ; જ ેઆપવાનંુ હોય  

તે આપી દે અને ધા રાખે કે તે હ રગ ં પાછુ ંઆવશે. 

જઓે અચળ ા રાખે છ ેકે મહાન કાય કરવા માટ ેતેઓ સ યા છ ે

અને જઓે આકાશ તૂટી પડે છતાં ટ ાર ખડાં રહી કામ કરતાં રહે. 

જમેનામાં હમાલય સમા િવ નો ઓળંગવાની ચંડ ઇ છાશિ ત હોય, 

આખી દુિનયા િવ  હોય તો પણ સ યને અનુસરવાની હંમત હોય. 

જમેનંુ સવ વ હરાઈ ય, નામ ભૂંસાઈ ય, કુટુબં િવરોધ કરે, 

છતાં જઓે સ યને વળગી રહે અને લ ય થાન ચૂકે નહ . 

( વામી િવવેકાનંદના િવચારોમાંથી સંપા દત) 
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 વામી િવવેકાનંદના મતે ‘ઉિત  ત'નો  
અભય સંદેશ 
 

 

દેહમાં કશી તાકાત િવનાના, દયમાં કોઈ ઉ સાહ િવનાના અને મગજમાં જરાય મૌિલકતા િવનાના આ જડ પદાથના લોચા જવેા 

માણસો શંુ કરી શકવાના છ?ે તેમનામાં ઉ સાહ લાવીને મારે તેઓમાં ાણ પૂરવા છ–ે આ કાય માટ ેમ મા ં  વન અપણ કયુ છ.ે 

વૈ દક મં ોની અમુક શિ તથી હંુ તેમને ત કરીશ. તેમની પાસે ‘ઉિ  ત’ના અભય સંદેશની ઉ ઘોષણા કરવા મ જ મ 

લીધો છ.ે 

હંુ જગતમાં માનવ િતનો નવો જ વગ ઊભો કરવા માંગું છુ,ં જ ેઅંતઃકરણપૂવક ઈ રમાં માનતો હોય અને જનેે દુિનયાની કંઈ 

પડી ન હોય. 

ભારતવષની જનતાનો ઉ ાર કરવાના કત યમાં, એ એક મા  કત યમાં મન- ાણને સમપ  શકે તેવા યુવાનો વ ચે જઈને કાય કરો. 

એમને ત કરો, સગં ઠત કરો, અને યાગની આ ભાવનાથી ે રત કરો; આ સવ કાયનો આધાર સંપૂણ રીતે ભારતના યુવાનો 

ઉપર જ છ.ે 

આ યુવકોને સંગ ઠત કરવા હંુ જ યો છુ,ં એટલંુ જ નહ , યેક શહેરમાં સકડો યુવકો મારી સાથે ડાવા તૈયાર છ.ે ભારતમાં 

ગરીબમાં ગરીબ અને પદદિલત લોકોના ાર સુધી સુખ, નીિત, ધમ, િશ ણ પહ ચાડવા અ િતરો ય જુવાળની માફક મારે એમને 

મોકલવા છ.ે આ હંુ કરીશ કે મરીશ. 

~ વામી િવવેકાનંદ 

હવે મારી એકમા  ઇ છા આ દેશને–  

આ સૂતેલા િવરાટને–  

જનેે પોતાની શિ તમાં કોઈ ા રહી નથી 

અને જ ેકશો િતભાવ આપતો નથી,  

તેને ત કરવાની છ.ે  

 હંુ તેને સનાતન ધમના ભાવ પર વે ત ક ં   

તો ી રામકૃ ણનો અવતાર  

અને મારો જ મ સફળ થયો ગણીશ.  

મારા દયની આ એક જ ઇ છા છ.ે  

મુિ ત અને બીજુ ંબધું  

મને કંઈ િવસાતમાં લાગતંુ નથી.  

~ વામી િવવેકાનંદ 
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 મડદાંમાં પણ ાણ ફંૂકે એવાં વામી િવવેકાનંદના 
વચનો... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મદ બનો – તમારા દેશને વીરોની જ ર છ!ે 

શિ તમાન બનો! સામ યવાન, તાકાતવાન બનો! 

ઈ ર પર ા પહેલાં પોતાનામાં ા રાખો. 

આપણને સુધારાનાં થ ગડાંની નહ , િવકાસની જ ર છ.ે 

ીઓનું સ માન કરીને જ  મહાન બની શકે! 

યુિનવિસટીઓ પરી ા લેનારી સં થાઓ મા  છ.ે 

વન અ પકાલીન, સંસારના મોજશોખ ણભંગુર છ.ે 

પ ા પ ા કટાઈ જવા કરતાં ઘસાઈને મરવંુ સા ં . 

જ ેધમ આંસુ ન લૂછ ેતે ધમમાં હંુ માનતો નથી 

નવયુવકો! ર તમાં ઉ સાહ ભરીને ઊઠો! 

ઊઠ! ગ! ઊભો થા ને યુ  કર! 

છે ા ાસ લેવાતા હોય તો પણ ડરશો નહ . 

વહેમી બેવકૂફો બનવા કરતાં નાિ તક બનવંુ વધુ સા ં  છ.ે 

મહાન કાય  હંમેશાં મહાન સમપણ માગે છ.ે 

હંુ સ યને ણીશ અથવા તે યાસમાં વન ખતમ કરીશ. 

નહ  આપો તો પણ છવેટ ેબધું આપી જ દેવંુ પડશે. 

હાલની કેળવણી યુવાનોને ખાલી માંદલા બનાવે છ.ે 

હાલની િશ ણપ િત ગધેડાને મારી મારી ઘોડો બનાવવા મથી રહી છ.ે 
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 ‘હાકલ' પુ તકનંુ િવમોચન 
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"ચા ર ય િનમાણ ારા 

જ રા  િનમાણ થશે ને 

તેને માટે 'હાકલ' દેવી 
પડશે" 

23 એિ લ, 2018 ના રોજ ઓિસસ કાશન વામી િવવેકાનંદના િવચારોના આધારે સં વ શાહનંુ પુ તક ‘હાકલ'નંુ િવમોચન 
કરવામાં આ યું હતંુ. આ ઇવે ટ ઓએિસસ વૅલીઝ, ચાણોદ ખાતે ડીમ ઇિ ડયા કૅ પમાં એક દવસ દરિમયાન ગોઠવવામાં આવી 
હતી. ‘ વામી િનિખલે રનંદ ’ને ખાસ કરીને બુક લો ચ ઇવે ટ માટ ે આમં ણ આપવામાં આ યું હતંુ જ ે રામકૃ ણ િમશન, 
રાજકોટથી આ યા હતા. આ ઇવે ટમાં 91 બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. 

વામી એ વામી િવવેકાનંદના પુ તકોની દુઈ શિ ત િવશે બાળકોને સમ યું અને તેમણે એમ પણ ક ું કે, “ વામી િવવેકાનંદને 
યુવાનોમાં ખૂબ િવ ાસ હતો અને તેઓ જ ભારતને આ યાિ મકતામાં આખા િવ માં અ ેસર બનાવશે.” 



 

 

 વાચકોના અનુભવો 
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"Haakal is an amazing and thought changing book 
for youths. Once you take this book in your hand, 
you never feel to put it aside. I had started reading 
this book at 9 pm in the night and till 2 am I was 
reading it! That kind of strength is there in this book. 
And the language of the book is very firm and 
strong. At each and every sentence I was 
questioning myself. It's like I was dead but while 
reading this book somehow soul has entered into 
my body. Whenever I feel depressed and low in 
energy, this book makes me alive. The whole book is 
extremely energetic, and inspired me a lot, I have 
started doing introspection about myself, that 
actually am I a youth or not? and if yes then where is 
my youthfulness? This made me think deeply and 
awaken me from inside.  

- Aatmaja Soni, Psychology student, Vadodara  

“હાકલ” પુ તકનંુ એક એક પાનંુ એક અલગ પુ તકની 

ગરજ સારે છ,ે કોઇ પણ પાનંુ વાંચો, હંમેશાં એમાંથી એક 

ઉ  મળ.ે આંત રક િનરાશા ઘેરી વળે યારે ચો સ પૂરા 

શથી કંઈક કરવાની ેરણા મળ.ે કોઈ પણ યિ તને 

હંમેશાં પોતાની શિ તનો પ રચય કરાવતંુ અને ગૃત 

રાખતંુ પુ તક. જમેને દેશ અને સમાજ માટ ે કંઈક કરી 

છૂટવાની ભાવના છ ેએમની પાસે આ પુ તક અચૂક હોવંુ 

જ ઈએ, જ ેહંમેશાં યિ તને ઉ ચ યયે તરફ જવામાં 

ચો સ મદદ કરશે.  

- િતકિસંહ પરમાર, Volunteer, નવસારી 

First of all thank you very much for sharing Hakaal book and camp idea. Before doing anything, I picked 
up the book and I liked the TITLE itself called – Hakaal. I read it for two days and completed almost 50%. 
It was amazing feeling to read this book chapter by chapter. 

- It created burst of energy in body and mind. 

- All my past college days (Vivekandanji’s book reading, session) were born live and created fire around 
me. 

- Suddenly I got quadruple charged and forgot all negatives /issues/even challenges OR larger view of 
problem in corporate. 

Immediately I closed the book…!! Why? Because I could not hold the energy it was generating. I decided 
not to read more chapters because only 50% of reading created so much energy and impact on my 
thinking and action. I did not touch that for 2 months. I was astonishing experience..! 

Later I again opened book as I was to conduct Hakaal camp. But that I read with perspective of training. 
However energy level is constant and not declining. 
Thanks a lot for such a nice book. 

- Nilesh Ranpura, Delivery Manager-ASIC eInfochips, Ahmedabad 



 

 

 હાકલ કૅ પની ઝાંખી... 
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“હાકલ- એ અરીસો છ,ે જનેાં ારા 
આપણે આપણાં અંદરની આંત રક 
શિ તઓ ઈ શકીએ છીએ” 

 

યુવાનોએ કૅ પ ારા ‘હાકલ’નાં દુનો અનુભવ કય   

હાકલ- જ ેભારતનાં યુવાનોને ગવા કહે છ ે 

વામી િવવેકાનંદના િવચારોને હ રો બાળકો તેમજ યુવાનો સુધી પહ ચાડવા માટ ે ઓએિસસે આ પુ તકનાં આધારે એક કૅ પ 

ડઝાઈન કય  જનંુે નામ પણ ‘હાકલ’ જ રાખવામાં આ યું. આ કૅ પનો મુ ય હેતુ યુવાનોને મદદ કરી તેમને તેમની શિ તઓનો 

અહેસાસ કરાવી, તેમની અંદર રહેલી હંમત અને આ મિવ ાસથી હ રો નિચકેતાઓ ઊભા કરી વામી િવવેકનંદના વ નને 

સાકાર કરવાનો છ.ે    
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‘ગમે તે થાય, ચાહે દુિનયા આખી મારા િવ  
હોય, મારા વજનો મારા િમ ો મારાથી દુર થઈ 

ય, પરંતુ હંુ સ ચાઈ માટે હંમેશાં અડીખમ 
ઊભો રહીશ.’   

ઉ સાહી બાળકોનંુ ુપ  

ચચા-િવચારણા 

ફૅિસિલટેટર યુવાનોને વામી િવવેકાનંદના િવચારો ારા ે રત કરે છ ે



 

 

 િશિબરના સહભાગીઓના િતભાવો 
 

“આમ તો મ ઘણી બધી િશિબરમાં હાજરી આપી છ.ે પણ 

ખાસ પોતાની અંદર રહેલી દરેક શિ તને ઓળખવી અને 

આપણી અંદર રહેલી ખરાબ આદતોને બધાની વ ચે જણાવવી 

અને તેને દૂર કરવા માટ ેવચનબ  થવંુ ત ેસારાપણાનો િવચાર 

વનમાં હંમેશાં ઉપયોગી થશ.ે” 

 ~ અિન  ડે   

 

 

આ કૅ પ ારા મને ઘ ં બધ ુ ણવા મ ું છ.ે આ કૅ પ ારા 

હંુ મારા વનની કેટલી બધી વ તુ જ ેહમણાં સુધી હંુ પોતાના 

િવશે યારેય મહેસૂસ નથી કરી એ આજ ે મને કૅ પ ારા 

ણવા મળી. તેથી આ કૅ પ મને ખૂબ સારો લા યો છ.ે 

  ~ િ યંકા ચૈતવાર   

 

 

 

“િશિબરના સંચાલક ીની િનખાલસતા તથા પોતાના અંગત 

અનુભવો ખુ ા દલે વહચીને સમ  ૂપના સ યો પર જ ે

િવ ાસ મૂ યો અને તમામ િશિબરાથ ઓએ જ ે લાગણી- 

િવ ાસનંુ આદાન- દાન કયુ તથા સંવેદનાની ગ રમા ળવી તે 

ખૂબ જ ગ યુ.ં” 

 ~ ઉ પલા વૈધ 
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“મને આ િશિબરમાં પોતાના અનુભવો શેર કરવાની 

ખૂબ જ મ  આવી. કારણ કે પોતાના અનુભવો શેર 

કરવાની બી  તક અમને બીજ ે યાંય નથી મળી. 

આવી ઘણી બધી વાતો હતી જ ેઆજ સુધી મ મારા 

મ મી કે ઘરમાં કોઈને કહી ન હતી. પણ મ અહ યાં 

એ બધી વાત શેર કરી.” 

- અંજિલ રબારી 



 

 

 ફૅિસલીટેટસના િતભાવો 
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“હાકલ એટલે કે આ ાન. ‘ગમે તે થાય, ચાહે દુિનયા આખી 

મારા િવ  હોય, મારા વજનો મારા િમ ો મારાથી દુર થઈ 

ય, પરંતુ હંુ સ ચાઈ માટ ેહંમેશાં અડીખમ ઊભો રહીશ.’ આ 

તાકાત ઊભી કરવાનંુ કાય હાકલ કરે છ.ે હંુ પોતે આ 

પુ તકમાંથી ેરણા મેળવી આજ ે એનો ભેટો લોકો સાથ ે

કરાવવાનો ય ન ક ં  છુ.ં મારાથી મરમાં નાના અને મોટા 

યિ તઓનાં કૅ પ લીધાં અને દરેક યિ તઓ સાથ ે કંઈક જુદો 

જ અનુભવ ર ો છ,ે સાથે ેરણા પણ મેળવી છ.ે જનેી મદદથી 

હંુ આજ ેપોતાની ઘણી બધી નબળાઈઓ પર િવજય ા  કરી 

શકી છુ.ં" 

- દંકલ ગાય વાડ 

“હાકલ કે પ લેવો એ ખરેખર હાકલ કરવા જવેી બાબત 

છ.ે મારા માટ ેપૂરો કૅ પ ખૂબ જ આનંદદાયક અને ફૂ િત 

વાળો ર ો. ખબર પડી કે વાતાવરણ આપતાં તેમજ 

પોતાની એક નાનકડી અંગત વાત કહીને આપણે એક 

દયનંુ ડાણ લોકો સાથે કરી શકીએ છીએ, તે પણ 

આપણને ઘણી સહજતાથી તેમની અંગત વાત કહી જ 

શકે છ.ે કંઈક કરવાનો અહેસાસ કરાવે તેવો મજદેાર આ 

કૅ પ છ,ે જનેે માણવા હંુ હંમેશાં ત પર હો  છુ.ં” 

- િવનીત જનૈ   

“હાકલને કારણે હંુ, આ મિનરી ણ એ વિવકાસ અને વન િવકાસ માટ ેખુબ લાભકારક બની રહે છ,ે તે સમ  શ યો છુ.ં 

ચા ર ય ઘડતરમાં અવરોધ ઊભો કરનારી મારી નાની નાની આદતોને, નબળાઈઓને બદલવાની કોિશશ કરવામાં સાચી શિ તની 

જ ર પડ ેછ,ે તે ણી શ યો. શ આતમાં તો નબળાઈઓને ઓળખવામાં અને તેની કબૂલાત માટ ેખૂબ હંમતની જ ર પડ ેછ,ે 

પણ તેને ઓળખીને  તેના પર િવજય મેળવતા જઈએ તો અનોખા આનંદની અનુભૂિત થાય છ.ે આપણે સૌ અન ય છીએ, અને 

એકમેકના સહયોગથી ે  મનુ ય વન વી શકીએ છીએ, તે અંગેની ધા આ હાકલથી મેળવી શ યો છુ.ં” 

- નીિતન પટેલ 



 

 

 હાકલ કૅ પની આંકડાકીય મા હતી 
 

 ‘હાકલ' પુ તકની ૫૦,૦૦૦ નકલોનો સમાજમાં સાર: 

િવગત પુ તકોની સં યા  

િશિબર થકી યુવાનો તથા િવ ાથ ઓમાં 'હાકલ' પુ તકનો સાર ૪૨, ૩૦૦ 

િશ ણ સાથે સંકળાયેલ તથા વન ેમી યિ તઓને ભેટ ૧,૦૫૦ 

ઓએિસસના શુભે છકોના પ રવારમાં સાર ૬,૬૫૦ 

 ૪૨,૩૦૦  પુ તકોનો એક દવસીય િશિબર થકી યુવાનોમા ંતથા િવ ાથ ઓમાં સાર કરવામાં 

આવી ર ો છ.ે 
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“બંગાળના યુવાનોની  

આજની બધી વૃિ ના મૂળમાં  

વામી િવવેકાનંદનો સંદેશ જ છ.ે  

એ મનુ યના આ માને સાદ દે છ,ે  

એની આકૃિતને નહ .” 

 ~ કિવવર રવી નાથ ટાગોર 

“જમેનો જ મ દવસ આજ ેઉજવાઈ ર ો છ ે 

તે વામી િવવેકાનંદની પુ ય મૃિતને  

મારી ાંજિલ આપવા  

હંુ અહ  (બેલૂર મઠમાં) આ યો છુ.ં  

એમનાં લખાણોનંુ મ સારી રીતે અ યયન કયુ છ ે 

અને એ કયા પછી મારા દેશ માટ ે 

મારો ેમ હ ર ગણો વ યો છ.ે” 

~ મહા મા ગાંધી 

વામી િવવેકાનંદ મહાનુભવોની નજરે... 



 

 

 ઓએિસસનાં અ ય કાશનો િવશે મા હતી 
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www.oasismovement.in 
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“Never be weak, 
you must be strong; 

you have infinite strength within you” 
- Swami  Vivekananda 
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