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 પ્રસ્તાવના 

આજે વવંાયભા ંધભમની લાત ફહુ થામ છે.યંત ુઘણા ઓછા રકને ખફય શળે કે 
થૃ્લી ય ભટા બાગના યદુ્ધ ધભમના નાભે જ થમા છે. દેળ શમ કે પ્રદેળ શમ, ળશયે શમ 
કે ગાભ શમ ફધે ધભમના દેલસ્થાન ત શલાના ણ તમાનંા વાભાજજક જીલનની ઝાખંી 
કયીએ ત જલા ભે છે ધભમના નાભે જ લાડાફધંી કયીને રક ઝઘડતા શમ છે. વોને 
એવુ ંજ રાગે છે, કે અભાય જે ધભમ છે એ જ વાચ અને ફીજ ધભમ ખટ. લાત એટરે થી 
જ અટકતી શત ત લાધં ન શત. ણ ઘણીલાય રક અન્મ ધભમના ભાણવને મભટાલી 
દેલા તતય થઈ જતા શમ છે. જે ધભમ રકને એકફીજા વાથે જડે તેને ધભમ કશલેામ. 

 અંગ્રેજીભા ંધભમ ભાટે રયલરજજમન ળબ્દ લયામ છે. જે સચૂક છે. રયલરજજમન ળબ્દ 
મૂ relegayer ળબ્દ ઉયથી આલે છે જેને જડલા વાથે વફંધં છે. અશીં પ્રશ્ન થામ કે 
કની વાથે જડલાનુ ં? ત ઉત્તય ભે કે ઈશ્વય વાથે. ઈશ્વય વાથેનુ ંજડાણ એટરે ઐશ્ચમમ 
વાથેનુ ંજડાણ આવુ ંઉત્તભ જડાણ થમા છી ભાણવને જીલનભા ંઅન્મ કંઈ ભેલલાની 
જરૂય ન યશ ે તમાય છી ભાણવ સ્લમ ંમામપ્ત ફની જામ તે સ્લાબામલક છે આણે તમા ં
ધભમની જે લાત થામ છે. તેભા ં ધાયણ કયલાની લાત મલળે છે. જેને કાયણે ભાણવનુ ં
અસ્સ્તતલ વાથે વતંરુન વાધીને ટકી યશ ેતે અથમભા ંઆણે તમા ંધભમ ળબ્દ લયામેર શમ 
તેભ લધાયે રાગે છે. 

 ‘ધાયમમત ઈમત ધભમ’ અથામતૌ  જે થૃ્લીને ભાનલ જાતને જીલનભાત્રને ધાયણ કયે છે. 
ાે છે, ે છે. આલી વ્માખ્મા ભશમિ લેદવ્માવે આી છે. આણી વસં્કૃમત પ્રાચીન છે. 
અને તેભા ંઆધ્માજતભક અનેક તતલલચિંતક થઈ ગમા છે. તેભણે બાયતીમ વસં્કૃમતને યભ 
અધ્માતભ અને મગદળમન દ્વાયા અલબભતૂ કયી છે. 

 આણી બાયતીમ વસં્કૃમતના ત્રણ આધાય સ્તબં ગણલાભા ંઆલે છે. ભરંદય, વતં 
અને ળાસ્ત્ર, ળાસ્ત્રનુ ંશ્રલણ કયલાથી વદૌ  બદુ્ધદ્ધ આલે અને ળાસ્ત્ર વાબંલામી બગલાનની 
બસ્તત આલે છે. આતભા યભાતભાનુ ંજ્ઞાન ળાસ્ત્ર લાચંલા કે વાબંલાથી જ આલે છે. જેના 
લડે ભાનલજામતનુ ંમનમભન કયી ળકામ તેને ળાસ્ત્ર કશલેામ.૧ 

 પ્રાચીનકાથી વભાજને સદૃુઢ યાખલા ભાટે રશિંદુ-લેદધભમ દ્વાયા આચામમ 
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ઋમમમુનઓએ કયુું છે. બાયતભા ંમખુ્મતલે રિમાકાડં શભશલન, મજ્ઞારદ પ્રવમૃત્તઓને જ લધ ુ
ભશતલ અાત ુ ંશત ુ.ં મજ્ઞભા ંઅાતી શફુલરના કાયણે શઓુની શતમા થતી શતી. અને 
ધનન ણ ષુ્ક વ્મમ થત શત. બ્રાહ્મણનુ ંસ્થાન વભાજભા ંવલોચ્ચ શત ુ.ં છેલટે આલી 
વભાજયચનાને રીધે શદુ્રનુ ંળણ થલા રાગયુ.ં આભ વભાજ આલી લણમવ્મલસ્થાને રીધે 
મલયીત પ બગલત થમ. આ વભમે જૈનધભમ અને ફોદ્ધધભમ એ ધામભિક ચેતના, 
વભાનતા બાઈચાય ટકાલી યાખલાનુ ં કાભ કયુું. આભ રક ધભમ રયલતમન કયી ફોદ્ધ 
ધભમભા ંજડાલા રાગમા. રયણાભે ફોદ્ધ ધભમભા ં લાભાચાયથી અમનમત પ્રલેળી રશિંદુ ધભમભા ં
પ્રલેળેરી મળમથરતાને ખખંેયીને તેન નુરૂદ્ધાય કયલાનુ ંકામમ આચામોએ ળરૂ કયુું.ય 

 આચામમ યગુ દયમ્માન રશિંદુધભમ ખડંન-ભડંનની પ્રવમૃત્તભા ંઅટલાલલા રાગમ. તેન 
રાબ ભધ્મયગુ દયમ્માન મસુ્સ્રભ ળાવકએ રીધ. ઈસ્રાભના પ્રચાય ભાટે યદેળથી 
આલેરા સપૂી વતં, પકીય અને દયલેળના પ્રચાયને કાયણે અને મસુ્સ્રભ ળાવકના 
ફાતકાયન બગ ફનેરી પ્રજાને ઉતયતી ગણલાભા ં આલેરી. આલી જ્ઞામતના રકને 
ઈસ્રાભ ધભમ સ્લીકાયલ ડત શત.૩ 

આ વભમે તખ્ત, તરલાય, મતજયી આ ત્રણે વત્તા મસુ્સ્રભ ળાવકના ંશાથભા ંશતી. 
બાયતની પ્રજા જ્માયે શતાળા અને મનયાળા અનબુલી યશી શતી. તમાયે બસ્તત આંદરનની 
ળરૂઆત થઈ. બસ્તત આંદરનના મખુ્મ ચાય પ્રલાશ શતા. 

(૧) વભન્લમલાદી પ્રલાશ 

(ય) સપૂીભત પ્રલાશ 

(૩) યાભબસ્તત પ્રલાશ 

(૪) કૃષ્ણબસ્તતન પ્રલાશ -  

- વભન્લમલાદી પ્રલાશ - કફીય, વતં યશીદાવ, દાદુ દ્વાયા લશતે થમેર પ્રલાશ 

- સપૂીભત પ્રલાશ - સપૂી વતં, જામવી, ભન્જદન, કુતફન લગેયે દ્વાયા લશતે થમેર 
પ્રલાશ 

- યાભબસ્તતન પ્રલાશ- તરુવીદાવ દ્વાયા થમેર પ્રલાશ  

- કૃષ્ણબસ્તતન પ્રલાશ - ભીયા,ં સયૂદાવ, નયમવિંશ ભશતેા દ્વાયા થમેર પ્રલાશ૪ 

  ૧૭ભી વદીના ઉત્તયાધમભા ં યધભીઓની ખડંનાતભક ધભાુંધ યાજનીમતથી 
વભાજભા ં બાયે શતાળા અને મનયાળા છલાઈ ગઈ શતી. ભધ્મયગુીન બસ્તત આંદરન 
દયમભમાન વતંકફીય, નાનક, દાદુ, યશીદાવ જેલા વતંએ ણ વાયા પ્રમતન કમામ. છતા ં
ણ વાભતં, ભશતં અને ઉચ્ચલણમ દ્વાયા વાભાન્મ પ્રજાનુ ંળણ થતુ ં શત ુ.ં આભ બસ્તત 
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આંદરન ધીમુ ંડી ગયુ.ં ક્ષમત્રમ યાજાઓના કુવંને રીધે તેઓ રશિંદુ ધભમનુ ંયક્ષણ કયલા 
વક્ષભ ન શતા. 

 ગજુયાત શરેેથી વતં-ભશતંની ભમૂભ યશી છે. તેથી ગજુયાતભા ં કઈણ ધભમ 
જલ્દી મલકાવ ાભે છે. આભ, ૧૭ભી વદીભા ં વભાજભા ં વ્માેરા અંધકાયને દૂય કયી 
વાભાજજક, ધામભિક અને યાજકીમ ક્ષેત્રે ચેતના રાલલાનુ ંકાભ શ્રીદેલચદં્રજી ભશાયાજે કયુું.૫ 

* દેવચાંદ્રજી મહારાજ 

 ઈ.વ.૧૮યભા ંલૂમ ભાયલાડભા ંઆલેરા સયૂકટ નગયભા ં સ્સ્થત ભત ુભશતેા અને 
ભાતા કંુલયફાઈ ને તમા ં જન્ભેરા દેલચદં્રજી ભશાયાજે જાભનગય મકુાભે પ્રણાભી ધભમની 
સ્થાના ઈ.વ.૧૬યયભા ંકયી. ફાણથી જ આધ્માજતભક જ્ઞાનની રગની રાગેરી, આભ 
ભાત્ર અલગમાય લમની ઉંભયે હુ ંકણ છ ં? કમાથંી આવ્મ છ ં? ભાય ભાલરક કણ છે ? ના 
વલાર થમેરા. રકળય લમે જ ગશૃતમાગ કયી ગરુૂની ળધભા ંભજૂ નગયી આલી શોંચ્મા. 
ભત-ભતાતંય લાા જુદા જુદા વાધ-ુવતં, વનં્માવી, ભઠામધમત અને ભોરલીને ભળ્મા ફાદ 
ણ તેભને તાના વલારના જલાફ ના ભળ્મા છેલટે ભજૂ નગયના ઉચ્ચકરટના યાધા-
ભાધલી વતં શરયદાવ વાથેના વતમગંથી તેભને વતં થમ. ઈ.વ.૧૬૦૪ના લૈળાખ સદુ 
વાતભને બધુલાયે શરયદાવજી એ પ્રવન્ન થઈને દેલચદં્રજીને બજ શ્રી વનૃ્દાલન, કંુજમલશાયી 
બવ્મ મલરાવ, રદક્ષાભતં્ર આપ્મ અને વખીબાલે શ્રીકૃષ્ણનુ ં સ્ભયણ કયલા ઉદેળ આપ્મ. 
શ્રીકૃષ્ણના દળમનની તીવ્ર ઈચ્છા વાથે તેઓ ધ્માનભા ંવયી ડયા અને ધ્માનાલસ્થાભા ંજ 
તેભને લનભા ં ગફાક વાથે ગેર કયતા ફાકૃષ્ણના દળમન થમા. એ ફાકૃષ્ણ 
દેલચદં્રજીને યણભા ં મવાઈ લેળે ભળ્મા શતા. તે લાત માદ આલી અને એભના વલારન 
જલાફ ભળ્મ કે ભાય બયથાય શ્રીકૃષ્ણ જ છે. અને આભ તાના પ્રાણ મપ્રતભ શ્રીકૃષ્ણન 
વાક્ષાતકાય કયલા તેઓ જાભનગય શોંચ્મા. છટી કાળી તયીકે ઓખાત ુ ં અને જાભ 
નયેળના પ્રમતનથી ધામભિક વમૃત્તઓથી ધફકતુ ંજાભનગય શારાય પ્રદેળનુ ંમખુ્મ ળશયે શત ુ.ં 
જાભનગયના શ્માભજી ભરંદયભા ંકાનજીબટ્ટ મનમમભત કથા કયતા શતા.૬ 

 ૧૪ લમથી કથા વાબંતા દેલચદં્રજી એક લખત કથા દયમ્માન ધ્માનભગન ફની 
ગમા અને તેભને ળીતર, દેરદપ્મભાન, યાવલફશાયી, શ્રીકૃષ્ણના વાક્ષાત રકળય સ્લરૂનુ ં
દળમન થયુ.ં આ સ્લરૂે તેભની વાથે વતત વલા ફે કરાક સધુી ચચામ કયી અને છૂયુ ં
દેલચદં્રજી ! તભે ભાયા સ્લરૂને ઓખ છ ? તભાયા આતભસ્લરૂને જાણ છ ? તભારુ 
મૂ ઘય કમા ં છે ? તભે વવંાયભા ં કેભ આવ્મા છ ? શ્રીકૃષ્ણે છેૂરા પ્રશ્નના મલનમ્રબાલે 
જલાફ આતા દેલચદં્રજીએ કહ્ુ ંકે ભાયા પ્રાણ આધાય ! આ જ ભાયા ધાભધાણી છ. એ 
મવલામ ભને કળી જ ખફય નથી ! દેલચદં્રજીન મલનમ્ર પ્રતયતુ્તય વાબંીને શ્રીકૃષ્ણે તેભને 
મૂધય, યભધાભ લગેયે ફાફતે મલગતલાય ભારશતી આી અને આ નશ્વય જગતભાથંી 
ાય ઉતાયલાન ‘તાયતભ’ ભતં્ર આપ્મ. ૧૬યયભા ંતાયતભ ભતં્ર પ્રાપ્ત થલાથી શ્રીકૃષ્ણની 
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ળસ્તતઓ તેભના અંતયભા ં વભાઈ જલાથી દેલચદં્રજીની રદવ્મદૃષ્ષ્ટ ખરુી ગઈ. અરોરકક 
પ્રકાળન અનબુલ કયલા રાગમા. તેભના આતભાભા ં શ્રીકૃષ્ણ પ્રાપ્પ્તને અદૌ  ભતૂ આનદં 
અથામતૌ  મનજાનદં છલાઈ ગમ અને તે મનજાનદં વલમત્ર પેરાલલા રાગમ અને ૧૬યયભા ં
મનજાનદં વપં્રદામની સ્થાના થઈ. 

 મનજાનદંાચામમશ્રી દેલચદં્રજી ભશાયાજ તાના હૃદમકભભા ં લફયાજભાન ણૂમબ્રહ્મ 
યભાતભા અક્ષયાતીત શ્રીકૃષ્ણને અનન્મ બાલે પ્રણાભ કયતા શતા. 

 મનજાનદં વપં્રદામના અનમુામીઓ જ્માયે ભતા તમાયે યસ્ય પ્રણાભ કયીને 
એકફીજાનુ ંઅલબલાદન કયતા શલાથી મનજાનદં વપં્રદામ પ્રણાભી ધભમ તયીકે ઓખામ.૭ 

 ધમમપ્રચાર (આદ્યીઠની સ્થાના) 

 ણૂમબ્રહ્મ, અનારદ-અક્ષયાતીત શ્રીકૃષ્ણ ાવેથી તાયતભ ભતં્રની પ્રાપ્પ્ત થમા છી 
દેલચદં્રજી ભશાયાજે જાભનગય મકુાભેથી જ ધભમન પ્રચાય કમામ. જાભનગયના તતકારીન 
નગયળેઠ શ્રીગાગંજીબાઈ તેભના પ્રથભ મળષ્મ ફન્મા, ધીભે ધીભે તેભના અનમુામીઓની 
વખં્મા લધલા રાગી. ૧૬૩૧ભા ં જાભનગયભા ં ફગીચા નાભે ઓખાતી જભીન ય ફે 
ખીજડાના ઝાડ યી ભરંદય ફધંાલી તે સ્થેથી ધભમપ્રચાયનુ ં કામમ ળરૂ કયુું. આભ, 

૧૬૩૧ભા ંજાભનગય મકુાભે શ્રીકૃષ્ણ પ્રણારી ધભમની ‘આદ્યીઠ’ની સ્થાના થઈ. તમાયથી 
પ્રણાભી ધભમનુ ંએ ાલનતીથમ ધાભ શ્રી  નલતનયુી ધાભ જાભનગય તયીકે પ્રણાભી 
જગતભા ં પ્રમવદ્ધ છે. આભ પ્રણાભી ધભમની આદ્યીઠની સ્થાના છી શ્રી દેલચદં્રજી 
ભશાયાજે જીનલબય તે સ્થે યશી પ્રચાય કમામ.૮ 

 પ્રણામી ધમમના મહાન પ્રવતમક મહામતત પ્રાણનાથજી 

 દેલચદં્રજીની અમતૃલાણીથી જાભનગય યાજ્મના રદલાન શ્રીકેળલયામ ઠાકુયના 
સુતુ્રશ્રી મભરશયાજ ઠાકુય ભાત્ર ૧ય લમની રકળય લમે તેભના મળષ્મ ફન્મા. દેલચદં્રજી ને 
પ્રથભ દૃષ્ષ્ટએ જ મભરશયાજભા ં લફયાજભાન ળસ્તતને ાયખી રીધી શ્રી દેલચદં્રજી ભશાયાજ 
દયયજ શ્રીકૃષ્ણને પ્રણાભી ધભમન લાયવ મનબાલનાય ળસ્તતને થૃ્લી ય ભકરલા ત્ર 
રખતા અને તાની ાવે મડૂી યાખતા. આભ ૬૯ ત્ર રખ્મા શતા. શ્રી મભરશયાજ જેલા 
દેલચદં્રજીને પ્રણાભ કયલા ઝુક્યા કે તયત જ તેભના ખીસ્વાભાથંી ેરા ત્ર વયી ડયા. 
આભ દેલચદં્રજીને પ્રતીમત થઈ કે મભરશયાજ ઠાકુય પ્રણાભી ધભમન લાયવ વબંાળે. અને 
તેભને ભાત્ર ૧ય લમની લમે રદક્ષા આી. દેલચદં્રજીન આતભા નશ્વય દેશ છડીને 
પ્રકાળ ૂજંભા ં મલરીન થઈ ગમ. તેભના છી તેભાનંા મળષ્મ મભરશયાજ ધભમક્ષેત્રે અને 
વભાજક્ષેત્રે વ્માેરા અંધકાયને ઉરેચીને ૧૬ભી અને ૧૭ભી વદીના બાયતભા ં વભાજ 
સધુાયણા અને ધભમ સધુાયણાનુ ંભશાન કામમ કયુું.૯ 
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 દેલચદં્રજી ભશાયાજે પ્રણાભી ધભમન તભાભ લાયવશ્રી મભરશયાજ ઠાકુયને આપ્મ 
શત. યંત ુ ગરુૂતુ્ર લફશાયીજીની ધભમની ગાદી ય ફેવલાની તીવ્ર ઈચ્છા શલાથી 
લફશાયીજીને ગાદીએ ફેવાડી મભરશયાજ ઠાકુય જાભનયેળ યણભરજીના કાયબાયીનુ ં કાભ 
કયલા રાગમા. ૧૬૮ભા ંતેભને યાજબડંાયભાથંી વાભાન ચયલાના આયવય જેરભા ંયૂી 
દીધા. જેરલાવ દયમ્માન પ્રણાભીધભમના ાલનગ્રથં ‘તાયતભ વાગય’ના ગ્રથંનુ ંઅલતયણ 
ગજુયાતી બાાભા ંઈ.વ.૧૬૯ભા ંળરૂ થયુ.ં આભ, ભરશયાજે જેરને પ્રફધયુી ફનાલી.૧૦ 

 સરુતમાાં જાગણી સાંપ્રદાયની સ્થાના 

 આ ફનાલ છી ભશાભમતશ્રી પ્રાણનાથજીનુ ં ભન વવંાયચિભાથંી લફરકુર ઊઠી 
ગયુ.ં અને તે ગરુૂના આદેળ પ્રભાણે પ્રણાભી ધભમના પ્રચાય ભાટે ધભમતની તેજકંુલય વાથે 
નીકી ડયા. વોપ્રથભ તેભણે રદલવભા ં ફે લમ પ્રચાય કમો છી પ્રબાવાટણ, નલી 
ફદંય, યફદંય, ભાડંલી કઈ, ભજૂ, નરીઆ, રાઠી લગેયે વોયાષ્ર અને કચ્છના નગયભા ં
પ્રચાય કમામ.  

 સયુતભા ં ૧૭ લમ સધુી ધભમ ચચામ કયી. યભધાભની અખડંરીરા, વ્રજ અને 
યાવરીરા, ક્ષય, અક્ષય, અક્ષયાતીતનુ ંગઢૂ જ્ઞાન બાગલતના પ્રશ્ન લગેયે ય ઊંડાણલૂમક 
ચચામ કયી અને ૧૬૭૩ભા ંપ્રણાભી ધભમનુ ંફીજુ ંતીથમધાભ આદ્ય જાગણી ીઠ’ ભશાભગં 
યુી ધાભની સ્થાના કયી અને મઘુર ળશનેળાશ ઔયંગઝેફને વતમ ધભમ વભજાલલા 
ગજુયાતના ૦૦ મળષ્મ વમદુામ વાથે તેભણે રદલ્શી તયપ ધભમ કૂચ કયી. 

 ફાઈજૂયાજજીની આગેલાની શઠે ગાા ળરૂ થમેરી એ ધભમ ભશાઅલબમાનભા ં
સયુતના બીભબટ્ટ, શ્માભબટ્ટ, ગલધમનબટ્ટ, નાગજીબાઈ અને યફદંયભા ં રક્ષ્ભણળેઠ 
(રારદાવ સ્લાભી) જાભખબંાલમાના ધાયાબાઈ, જભનાફાઈ લગેયે અગ્રણીઓ 
અનમુામીઓ જડામા શતા. શ્રી પ્રાણનાથજી અને ફાઈજૂયાજજીના દળમન કયલા ગાભે ગાભ 
રકની ઠઠ જાભતી. સયુતથી ગાા ચારત એ ભશાવઘં, યસ્તે આલતા ગાભભા ંધભમ 
પ્રચાય કયતા-ંકયતા ં અભદાલાદ, મવદ્ધયુ, ારનયુ થઈને યાજસ્થાન, ભેયતા, ભથયુા, 
વ ૃદંાલન, આગ્રા, ભશતલના ળશયેભા ં પ્રણાભી ધભમન પ્રચાય કયતા ૧૬૭૭ભા ં રદલ્શીભા ં
શોંચ્મ.૧૧ 

 ાદાસ સ્વામી 

 ભશાભમત પ્રાણનાથજીના અનન્મ મળષ્મ સ્લાભી રારદાવ યફદંય અને 
ઠઠ્ઠાનગયના પ્રમવદ્ધ લશુાણા લેાયી શતા અને રક્ષ્ભણળેઠ તયીકે પ્રમવદ્ધ શતા. તેઓ સ્લબાલે 
ધભમનયુાગી શલાથી રશિંદુધભમના ધભમગ્રથંના અને મલમલધ બાાઓના અભ્માવી તથા 
વતવગંી શતા. ભશાભમત પ્રાણનાથની લાણીથી પ્રબામલત થઈને તેઓ પ્રણાભી ધભમભા ં
મળલક્ષત થમા અને છી વલમસ્લન તમાગ કયીને જીવ્મા તમા ં સધુી ભશાભમતજીના જ્ઞાની, 
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મલશ્વાસ ુઅને આજ્ઞારંકત મળષ્મ યહ્યા અને ભશાભમતજીએ ઉદેળેરા પ્રણાભી ધભમન પ્રચાય 
પ્રવાય કયતા યહ્યા. 

 પ્રચાર 

 સ્લાભી રારદાવે પ્રણાભી ધભમના પ્રચાય પ્રવાયનુ ંકામમ વારશતમની યચના દ્વાયા ણ 
કયુું છે. તેભણે યચેરા ગ્રથં ૈકી રારદાવકૃત લીતક (ય) ફડીવતૃ્ત (૩) છટીવતૃ્ત (૪) ફડા 
ભવોદા () શ્રીભદૌ   બાગલત ટીકા લગેયે ગ્રથંન વભાલેળ થામ છે. આ ગ્રથં ૈકી તેભણે 
યચેરા રારદાવ કૃત ફીતક ગ્રથંને પ્રણાભી ધભમના ધભમક, વલમક કે મલશ્વક તયીકે 
ઓખલાભા ં આલે છે. બાયતીમ વારશતમ અને રશન્દી વારશતમભા ં ૧૭ભી વદીભા ં લીતક 
યચનાયા તેઓ પ્રથભ મલદ્વાન શલાથી તેઓને ‘મલતક વારશતમના ઉદૌ  ગાથા’ તયીકે 
ઓખલાભા ંઆલે છે.૧૨ 

 મહાત્મા ગાાંધી અને પ્રણામી ધમમ 

 ભશાતભા ગાધંીનુ ંમૂ નાભ ભશનરાર કયભચદં ગાધંી શત ુ.ં તેઓ પ્રણાભી ધભમના 
ભાનલતાલાદી મવદ્ધાતંનુ ંઆચયણ કયીને ભશનભાથંી ભશાતભા ફન્મા શતા. તેભના ભાતા 
તૂી ફા ચસુ્ત પ્રણાભી શતા. ગાધંીજીના જીલન વતૃ્તાતં રેખક પ્માયેરાર નોંધે છે કે 
ગાધંીજી એકલાય માદ કયતા શતા કે એભના રગન છી તેભની ફા તેભને પ્રણાભ કયી 
સખુી રગનજીલન વ્મતીત થામ તેલા આળીલામદ ભેલલા પ્રણાભી ભરંદયભા ં રઈ ગમા 
શતા. 

 પ્રણાભી ધભમના મવદ્ધાતંથી પ્રેયણા રઈ જુલાન ગાધંીજીએ મલદેળગભન લૂમ 
તાની ભાતાની આજ્ઞાથી ળયાફ, ભાવંાશાય, યધન અને યસ્ત્રીને સ્ળમ ન કયલાના 
વગદં દીધા શતા. પ્રાણનાથજીએ ઔયંગઝેફને વતમધભમ વભજાલલા ભાટે રદલ્શીભા ં ૧૬ 
ભાવ યશીને અરશિંવક વતમાગ્રશ આચમામ શતા. ગાધંીજીએ ણ તેભાથંી પ્રેયણા રઈને 
અંગ્રેજ વાભે વતમાગ્રશના શમથમાય દ્વાયા બાયતને આઝાદી અાલી. અવશકાયની રડતના ં
ચંાગી યચનાતભક કામમિભભા ં તેભણે પ્રાણનાથજી પ્રેરયત ભદ્યાન મનેધ, અસ્શૃ્મતા 
મનલાયણ, સ્ત્રી ઉદ્ધાય પ્રવમૃત્ત, કભી એકતા, યેંરટમા દ્વાયા સ્લદેળીની ઝુફંેળ લગેયેને લણી 
રઈને રડતને િામંતકાયી સ્લરૂ આપ્યુ ંશત ુ.ં૧૩ 

 પ્રણામી ધમમના પ્રચાર કેન્દ્દ્રો 

 પ્રણાભી ધભમના ત્રણ તીથમધાભ  

(૧) આદ્યીઠ શ્રી  નલતનયુી ધાભ જાભનગય - 

(ય) જાગણીીઠ શ્રી ભશાભગંરયુી ધાભ, સયુત - 

(૩) મસુ્તતીઠ શ્રી દ્માલતીયુી ધાભ, ન્ના - 
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 ૈકી ફે તીથમધાભ ગજુયાતભા ં છે. ગજુયાતભા ં અસ્સ્તતલભા ં આલેરી મલમલધ 
વસં્થાઓ અને ભરંદય ણ પ્રણાભી ધભમના મવદ્ધાતં અને વારશતમના પ્રચાય પ્રવાયનુ ં
નોંધાત્ર કામમ કયે છે.૧૪ 

(૧) શ્રીરાજમાંદદર, ભરોડા (ભદ્રાવતી) જજ.ખેડા 

 પ્રણાભી ધભમના જાણીતા અને ભાનીતા મલદ્વાન શ્રીકૃષ્ણ મપ્રમાચામમજી ભશાયાજે 
મલ.વ.ંય૦૧ના જેઠ લદ-૧૩ના યજ ખેડા જજલ્રાના બયડા ગાભેશ્રી યાજભરંદયની સ્થાના 
કયી. શ્રી કૃષ્ણ મપ્રમાચામમજીએ ગાભે ગાભ પયી પ્રણાભી ધભમની શસ્તરેલખત ગ્રથં, ત્ર, 
મત્રકાઓ એકત્ર કમામ. અને અનન્મ ગ્રથંારમ સ્થાપ્યુ.ં પ્રણાભી ધભમના વતં ભશતં, 
આચામો, મલદ્વાન અને વળંધક વારશતમ યવીક ભાટે અતમતં ઉમગી આ ગ્રથંારમ 
પ્રણાભી ધભમના અમલૂ્મ વારશતમ ખજાના તયીકેનુ ંભશતલ ધયાલે છે.૧૫ 

(ર) શ્રીકષૃ્ણ પ્રણામી મૂ તમાવા માનવ માંદદર, સરુત 

 શ્રીછત્રવાર ભશાયાજની જમમંતના શબુ અલવયે ય૩--૧૯૮ના યજ યાજભરંદય 
બદ્રાલતીના આચામમ યભશવં ભશાયાજ શ્રીકૃષ્ણ મપ્રમાજીને લયદ શસ્તે આ ભરંદયની 
મલમધવય સ્થાના કયલાભા ં આલી અને તેના આચામમ તયીકે યલુા વતંશ્રી તાયતભ 
જમમતજી ભશાયાજને જલાફદાયી વોંલાભા ંઆલી. તાયતભ જ્મમતજીએ પ્રણાભી ધભમના 
પ્રચાય પ્રવાયની વાથે વાથે ભાનલ વેલાના ભશતલના કામો ણ કયલાભા ંઆલે છે. આ 
વસં્થાના આયગમ મલબાગ દ્વાયા ઓ.ી.ડી. અને થાયીની સમુલધા લાળં દલાખાનુ ંકામમયત 
છે. મલમલધ પ્રકાયના કેમ્ ણ  અલાય નલાય મજલાભા ં આલે છે. વસં્થાના મળક્ષણ 
મલબાગ દ્વાયા છાત્રમનલાવ, પ્રણાભી સ્ટુડન્ટ કાઉસ્ન્વર, ફારાશ્રભ, વ્મામાભળાા, 
ભરશરાભડં જેલી મલમલધ પ્રવમૃત્ત ચરાલલાભા ંઆલે છે.૧૬ 

(૩) શ્રી તનજાનાંદ એજ્યકેુશન ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

 ઈ.વ.૧૯૯-૯૬ભા ંઅસ્સ્તતલભા ંઆલેરી આ વસં્થા ધયણ-૧૦ સધુીના ફાકને 
ધામભિક વરશતનુ ંવસં્કાયી મળક્ષણ આીને લતમભાન વદંબમભા ંધભમના પ્રચાય-પ્રવાયનુ ં કામમ 
કયી યશી છે. મનજાનદં એજ્યકેુળન રસ્ટ જરૂરયમાતભદં છાત્રને છાત્રમનલાવની વ્મલસ્થા 
યૂી ાડે છે.૧૭ 

(૪) શ્રીકૃષ્ણ પ્રણામી માંદદર, હરકુાંડી : જજ. ાંચમહા 

 ભશાયાજશ્રી વ ૃદંાલનદાવ ધાભીએ શ્રીકૃષ્ણ પ્રણાભી ભરંદયે સ્થાીને ચંભશાર, 

દાશદ અને ભધ્મપ્રદેળના ગનુા જજલ્રા સધુીના આરદલાવી મલસ્તાયભા ં પ્રણાભી ધભમન 
પ્રચાય કમો. વ ૃદંાલનદાવ ભશાયાજે આરદલાવી પ્રજાને વ્મવનમસુ્તત અને ભાવંાશાય મસુ્તત 
કયાલી મળક્ષણ અને વદૌ  ગણુનુ ંમવિંચન કયુું.૧૮ 

() શ્રીકષૃ્ણ પ્રણામી માંદદર, બાાતસનોર : જજ.ખેડા 
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 શ્રી  દ્માલતી ધાભ ન્નાના શ્રીજુગરદાવના સુતુ્ર શ્રી કૃષ્ણદાવ ધાભીએ 
મલ.વ.ં૧૯૬૩ભા ં ફારામવનયભા ં આલી. ધભમપ્રચાયનુ ં કામમ કયુું. મલ.વ.ં ૧૯૭૧ભા ં
ફારામવનયભા ં શ્રીકૃષ્ણ પ્રણાભી ભરંદયની સ્થાના કયી. વ.ં૧૯૮૧ સધુી ધભમન પ્રચાય 
કમામ. કૃષ્ણદાવ ધાભીના મતા જુગરદાવ એ મલ.વ.ં૧૯યય-ય૩ભા ંદાશદભા ંમકુાભ કયીને 
ચંભશાર, દાશદ, ખેડા, વાફયકાઠંા, અભદાલાદ લગેયે જજલ્રાઓના દલરત વભાજની ડંયા 
અને લણકય જામતભા ંઆ ધભમન પ્રચાય કમામ. કૃષ્ણદાવ ધાભીના તુ્ર યાધેશ્માભ ફાએુ 
ગજુયાતની દલરત જામતઓભા ંઆ ધભમન મલસ્તાય કમામ.૧૯ 

 

 

(૬) શ્રીકૃષ્ણ પ્રણામી માંદદર, માપરુ, જજ.સાબરકાાંઠા 

 મલ.વ.ં૧૯૭૧ભા ંફારામવનયભા ંશ્રી કૃષ્ણ પ્રણાભી ભરંદય સ્થાયુ.ં એ જ વભમભા ં
બ્રાહ્મણ વભાજભા ં રાર અને પ્રીતભની જડી તયીકે પ્રમવદ્ધ મતા-તુ્ર શ્રી રારદાવ 
ભશાયાજ તથા પ્રીતભદાવ ભશાયાજના પ્રમતનથી ભારયુ મકુાભે શ્રીકૃષ્ણ પ્રણાભી ભરંદય 
સ્થાયુ.ં આ જડીએ વાફયકાઠંા, ખેડા, ચંભશાર અને અભદાલાદ જજલ્રાના દલરત 
વભાજભા ંપ્રણાભી ધભમના પ્રચાયનુ ંકામમ કયુું.૨૦ 

 આ ઉયાતં શ્રીકૃષ્ણ પ્રણાભી ભરંદય ખબંાત, અભદાલાદ, ગાધંીનગય, ચીખદયા, 
ીરાતા, ડાકય, ટીંફા, મનજાનદં આશ્રભ લડદયા લગેયે દ્વાયા ણ ગજુયાતભા ંપ્રણાભી 
ધભમના પ્રચાય પ્રવાયનુ ંકામમ ચારે છે. 

 ટૂંકભા ંપ્રણાભી ધભમના તીથમધાભ તથા ગજુયાત, ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ર, યાજસ્થાન, 

ઉત્તયપ્રદેળ, શરયમાણા, .ંફગંા, મવક્કીભ, જંાફ, લફશાય લગેયે પ્રદેળભા ં થયામેરા 
મલમલધ પ્રચાયકેન્દ્ર અને પ્રણાભી ભરંદય દ્વાયા પ્રણાભી ધભમના પ્રચાય-પ્રવાયનુ ંકામમ વભગ્ર 
બાયત અને મલદેળભા ંઆજે ણ ચાલ ુછે. 

 ૧૭ભી વદીભા ં સ્થામેર પ્રણાભી ધભમ ય૧ભી વદીભા ં આતકંલાદ નાથલાભા ં
ભદદરૂ યુલાય થામ એભ છે. ૧૭ભી વદીભા ં દેલચદં્રજીએ સ્થાેરા આ ધભમથી 
ઔયંગઝેફ ણ પ્રબામલત થમ. પ્રાણનાથજીએ આ ધભમભા ંસ્ત્રી ઉદ્ધાય પ્રવમૃત્ત, અસ્શૃ્મતા 
મનલાયણ, રશિંદુ-મસુ્સ્રભ એકતા, દારૂ મનેધ જેલી વાભાજજક વભયવતા સ્થાલા ઝઝૂમ્મા. 
પ્રણાભી ધભમભાથંી પ્રેયણા રઈ ગાધંીજી ભશનભાથંી ભશાતભા ફન્મા. શ્રીકૃષ્ણની રીરાઓ 
આ ધભમભા ંજલા ભે છે. રારદાવ સ્લાભીકૃત ‘મલતક’ પ્રણાભી ધભમન રયચમ આે છે. 
ણૂમ બ્રહ્મ યભાતભાની ઝાખંી કયાલત કુરજભ સ્લરૂગ્રથંની જૂા પ્રણાભી ધભમભા ંથામ છે.  

 ગજુયાતભા ં જ નશી યંત ુ ફીજા યાજ્મ અને મલશ્વના ઘણા દેળભા ં પ્રણાભી 
વપં્રદામ જલા ભે છે. ગજુયાતભા ંતેની સ્થાના થઈ શલાથી અશીં ઘણુ ંજલા ભે છે. 
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ઉયાતં અભેરયકા, કેનેડા, ઈંગરેન્ડ જેલા દેળભા ં પ્રણાભી ધભમના અનમુામીઓ દ્વાયા કમા 
પ્રલચન ણ કયાલલાભા ંઆલે છે. 

 ગજુયાતભા ં શારના વભમભા ં શ્રી ભશળેચદં્ર ડંયા દ્વાયા પ્રણાભી ઘણા સુ્તક 
રખામા છે. ઉયાતં તેભણે પ્રાણનાથ રયવચમ અકાદભીની સ્થાના ય૦૦૮ભા ંગાધંીનગય 
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