ુ રાતના સંતો અને સમાજસેવકો
ગજ
ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિમતં ાં સંતો ેનસ સં ાજસસોકોનો ં ો ો ળા ો .સ ત તસં ના  ાગમયં 

વનોનં ાં

ભગમયોદભકકત સાથસ સસોાનો તિમિોસણી સંગમયં  થ ો હતોત આોા કે લાક સંતો ેનસ સં ાજસસોકોનો
પરીચ

ં સ ોીએત

કચ્.ના રણં ાં ૂ લલા પેેલા ેનસક ુુસાળરોનો વનો ચચાોનાર દાદા ં સકરણ કચ્.ના ાંાંભેા
ગમયાં ં ાં થઇ ગમય ાત
ભાણસાહેચના પુિ ાંીં સાહેચ રાપરં ાં થઇ ગમય ાત તસં ની ેનસ તિમિકં સાહેચની સં ાધી રાપરં ાં
.સ ત
સતી તોરલસ લ ં લ ારા જેસલ સાથસ લગ્ન કરી, તસના ં નં ાંથી ુૃ યુનો ભ

રલ ર કરી તસનો રદયદ પલ ો

કરે લોત જેસલ-તોરલની સં ાતિમધ અંજારં ાં .સ ત
ચારં ી સદીના ગમયોરાંનાથ-કાનળ ા પંથના સ્થાપકની સં ાતિમધ ેનસ ં ધ ધીણોધર ંુગમય
ં ર રપર .સ ત
કચ્.ના હકરદાસ સ્ોાં ી, પ્રાણલાલ શાહ, કાંતિમતલાલ અંતાણી, ગુલાચ શંકર ધો કક ા ોગમયસરે
સં ાજસસોકો થ ાત
જલનાગમયઢં ાં ભક્ત કતિમો નરતિમસિંહ ં હેતા ેનસ પોરચંદર પાસસ તિમોસાોાેાં ાં તિમોઝાત ભક્ત થઇ ગમય ાત
ં ોવનદેના નથ્થુરાં  શં ાેનસ લચલાંાં ાં આનંદ આરમ ં  સ્થાપી દુઘ સ સનાતન ધં ે-કં ે ેનુસાર
વનોન વનોોાની પ્રસરણા આપીત
તિમોસાોદર તાલુકાના સતાધારં ાં ચલા ાના સંત આપા દાનાના તિમશષ્
પણ સતાધાર પતિમોિ સ્થાનક ગમયણા

આપા ગમયીગમયા થ ાત આજે

.સ ત

ઊના તાલુકાના આં ોદરાના ં હાં ા ુ લ દાસની સં ાતિમધ ેં રે લીં ાં .સ ત
જલનાગમયઢ જજલ્લાં ાં ં ાંગમયરો

પાસસ લોજં ાં ે ો ાથી શન ાં  ં હારાજ આોસલાત તસ સદજાનંદ

સ્ોાં ી તરીકે તિમો ાત થ ાત તસં ણસ સ્ોાતિમં નારા ણ સંપ્રદા

સ્થાપ્ ોત

સરસઇ ગમયાં સ સંત રોહીદાસ ેનસ લચલાંાં ાં શસધ સગમયા શા થઇ ગમય ાત
તિમોધોા ેનસ  કતાનાં તારણહાર પુષ્પાચહેન ં હેતા જલનાગમયઢં ાં ેરગણગમય

સં ાજસસતિમોકા હતાંત

ેં રે લી જજલ્લાના પીપાોાોના સંત પીપા, ળતસહપુરના ભોજા ભગમયત, ચલા ાના આપા દાના ેનસ
ધારીના

ોગમયીવન ં હારાજ પ્ર ાત .સ ત
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રાજકો જજલ્લાના ોીરપુરના સંત જલારાં , ંકારાના આ ેસં ાજના સ્થાપક દ ાનંદ સરસ્ોતી,
રાજકો ના રણ.ોેદાસવન ં હારાજ, શોશાોદરના દાસી વનોણ, ોોાલણ ાના રમ ીં ર્ રાજચંદ્ર ેનસ
ેનસક નસિ જ્ઞોના આ ોજક ોીરનગમયરના ેૉત તિમશોાનંદ ેોયુન
ે ી સસોા

જાણીતી .સ ત

સુરેન્દદ્રનગમયર જજલ્લાના થાનં ાં ં સોા ભગમયત ેનસ આપા જાદરા, ચ લેાના હકરકૃષ્ણ ં હારાજ ેનસ કન્દ ા
-કે ોણીનાં કહં ા તી ેરુણાચહેન દે સાઇ જાણીતાં .સ ત
આણંદવન સોનીએ જાં નગમયરં ાં ‘ેણદાચાોાનો આરમ ં ’ સ્થાપ્ ોત આ આરમ ં ં ાંથી ેન્દનક્ષેસિ,
દોાાંાનુ,ં ગમયૌશા ા, શા ા, પાધશા ા ોગમયસરેન ુ ં સંચાલન થા

.સ ત

ભાોનગમયર જજલ્લાના તલ ગમયાજરેાના ં ોરારીચાપુ ગુજરાતના પ્રતિમસઘ સ સંત ેનસ રાં ા ણના
કથાકાર .સ ત ચગમયદાણાના ચજરં ગમયદાસવન ં હારાજ, પાલ

ુ ાઇ
ાદના રને ચાપુ, ગમયાકર ાધારના શંૂભ

તિમિોસદી પ્ર ાત .સ ત
ં હેસાણા જજલ્લાના તિમોજાપુરના દુઘિસઘ સસાગમયરવન ં હારાજે શં ાકણેોીરની સ્થાપના કરી હતીત
ગુજરાતી તિમોશ્ર્ોકોશ રમ સણીની સ્થાપનાં ાં રસ લસનાર તિમોસનગમયરના સંતિમનષ્ધ લોકસસોર સાંક ચંદ
પ ેલ રત્તર ગુજરાતની ેનસક સાં ાજજક ેનસ શૈક્ષેલણક પ્રવ ૃતિમત

ના પ્રસરક તરીકે જાણીતા .સ ત

રનાોાં ાં ં ીરાદાતારનુ ં ુુસ્સ્લં  તીથેધાં  સ્થાપનાર ં ીરાદાતાર પા ણ પાસસના પ ી ગમયાં ના
હતાત
ેં દાોાદં ાં લભક્ષુ ેાંંેાનંદવનએ ધાતિમં િક સાકહ ની પરચ ં ાંેી સસ્ ુ સાકહ ોધેક કા ાેલ
દ્વારા લોકો સુધી ધાતિમં િક સાકહ
આયુોેદ ં હાતિમોદ્યાલ

પહોચાેયુ ં હ તુ ં તસં ની સ્ુતિમૃ તં ાં ેં દાોાદં ાં ેાંંેઆનંદ

ેનસ હૉસ્સ્પ લ ચાલસ .સ ત

ગુજરાતના ેલગમય રાજ ની સ્થાપના ં ા ે ેથાગમય પકરરમ ં  કરનાર ઇન્દરુલાલ

ાલજ્ઞકની ળકીરી

જાણીતી .સ ત તસં નો આરમ ં  નસનપુરં ાં .સ ત
સરસોણીં ાં રતિમોશંકર ં હારાજે ધાકોરોનસ સન્દં ાગમયે ોા ોા તથા લોકકહતના પ્રશ્ર્નો, ૂ લદાન ોગમયસરેના
રસ લઇનસ સં રગણ ગુજરાતની સસોા કરી .સ ત ગુજરાત રાજ નુ ં રદશા ન આ ુ લકસસોકના દુભહસ્તસ
થયુ ં હ તુ ં
ચુનીલાલ ં હારાજ પ લત ં ો ા તરીકે જાણીતા થ ાત આ સંતના આરમ ં ો ેનસ ં ૌન ં ંકદરો સુરત ેનસ
નકે ાદં ાં .સ ત ચચલભાઇએ થાં ણાં ાં ગુજરાતની પ્રથં  દુતિમન ાદી શા ા શરૂ કરીત ં ોતીભાઇ
ેં ીન ચરોતર ઍજયુકેશન સોસા

ીના સ્થાપક ેનસ પુસ્તકાલ

પ્રવ ૃતિમતના પ્રણસતા હતાત�

ગુજરાતં ાં ‘સદતિમોચાર પકરોાર’ તરળથી સં ાજસસોાની ેનસકતિમોધ પ્રવ ૃતિમત

ચાલસ .સ , જેના

સ લિધાર હકરભાઇ પંચાલ .સ ત
ોેોદરા જજલ્લાના કારોણં ાં કૃપાલ્ોાનંદવન તથા નારે શ્ર્ોરં ાં રં ગમય ેોત લત ં હારાજ થઇ ગમય ાત
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નારા ણ ગુરુ, જુમ્ં ાદાદા, ં ાણસકરાોવન, .ોટુભાઇ પુરાણી ેનસ અંદુભાઇ પુરાણીએ ગુજરાતં ાં
વ્ ા ાં -પ્રવ ૃતિમત

નસ ોસગમય આપ્ ોત

ોલસાે જજલ્લાના નંદીરગણાં ં ાં ં કરં દ દોસ ેનસ કુંદતિમનકા કાપકે ાની આગમયસોાની હેધ

ેનસક

કલ્ ાણકારી કા થ થઇ રયા ા .સ ત
પંચં હાલં ાં ેાયા ાભાઇ ના ક, સુાંલાલભાઇ, ેુ ૃતલાલ ધક્કર (ધક્કર ચાપા) , કં  ાશંકર પંે ા
ોગમયરે એ ભીલો તથા હકરજનોની સસોા કરી .સ ત
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