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વાયાળં: શ્રીપ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજ ફોર્ાવણલાવી શ્રીઅક્ષયરુૂોત્તભ સ્લાનભનાયામણ વસં્થા BAPS 

ના આધ્માત્મભક લડા વતં છે. તેઓના નલર્ાયોભાથંી પ્રમમક્ષ કે યોક્ષ યીતે નળક્ષણક્ષેત્રન ેસ્ળચતા 
નલર્ાયો યજૂ કયલાભા ંઆવ્મા છે. સ્લાભીશ્રી નળક્ષણનો અથચ વભજાલતા કશ ેછે કે, ‘ફીજાનુ ંબલ ુ
કયી ળકે એ જ વાર્ી નલદ્યા છે.’ સ્લાભીશ્રી વ્મક્તતમલના નલકાવ વાથ ે વાભાત્જક ગણુોની 
ખખરલણીન ેણ નળક્ષણ ભા ંભશમલ આ ે છે. સ્લાભીશ્રી ધભચનળક્ષણની હશભામત કયતા, ખોટી 
ભાન્મતાઓ અને અંધશ્રધ્ધા જેલી ફાફતોનો અસ્લીકાય કયે છે. લેદ, ઉનનદ, 
બગલદગીતા, યાભામણ જેલા ધભચગ્રથંોનુ ંનળક્ષણ આલાનુ ંજણાલે છે. સ્લાભીશ્રી અનૌર્ાહયક 
કેલણીના હશભામતી છે, છતા ંઔર્ાહયક નળક્ષણન ેણ તેઓ આદય આ ેછે.  આ ઉયાતં 
તેઓ વંણૂચ ભાનલઘડતય ભાટે ળાયીહયક નલકાવ અન ેભાનનવક નલકાવ ભાટે નનમનભત કવયત 
અન ેમોગાવન કયલા ભાટે ફાકોન ેપે્રયે છે. સ્લાભીશ્રી ળાશ્વત મલૂ્મોનો સ્લીકાય કયતા કશ ેછે કે, 
આધ્માત્મભકતાભા ંઆધનુનકતાનો ઉમોગ કયો, ણ મલૂ્મના બોગે નહશ, મલૂ્મોના આદય નલના 
નલશ્વાળાનંત નથી. સ્લાભીશ્રી કશતેા શતા કે નળક્ષકોભા ં વસં્કાય, વદાર્ાય, નીનત નનમભો, 
પ્રાભાખણકતા, આત્મભમતા જેલા ગણુો જરૂયી છે. આલા ગણુો નળક્ષકભા ં ન શોમ તો ફાકોભા ં
આલા ગણુનુ ં નવિંર્ન ન થઈ ળકે. સ્લાભીશ્રીના ભત ે નલદ્યાપ્રાપ્તત ભાટે નલદ્યાથી ત કયે, 
વાદાઈથી જીલન જીલ,ે વ્મવનોથી દૂય યશ,ે વમંનભત જીલન જીલ ેતો ભન એકાગ્ર થળે અન ે
અભ્માવભા ંલધ ુધ્માન આી ળકળ.ે સ્લાભીશ્રીના ભતે ભાતા નતા એ ફાકો ભાટે વભમ કાઢલો 
જ જોઈએ નહશતય વતંનત અન ે વંનત ફનં ે ગભુાલલી ડળ.ે ફાકોભા ં વસં્કાયોનુ ં ઘડતય 
કયલાની વૌપ્રથભ જલાફદાયી ભાતા નતાની છે.ભાતા નતા એ વભમની વાથ ેવાથે ફાકોન ે
સ્નેશ,ભભતા,લામવલ્મ અન ે પ્રેભ ણ આલો જોઈએ.ર્ાહયત્ર્મ નલળે સ્લાભીશ્રી કશતેા કે, 
ર્ાહયત્ર્મનુ ં નળક્ષણ આી ર્ાહયત્ર્મલાન યલુાનો તૈમાય કયલા જોઈએ જેથી દુનનમાના કોઈ ણ 
ખણૂો કોઈણ હયક્સ્થનતભા ંાછો ન ડ.ે  ર્ાહયત્ર્મ લગયનુ ંનળક્ષણ રોકોનો નલનાળ નોતયે છે. 
પ્રસ્તાલના:- 
યગુોની ભશનેત ફાદ ભાનલ જાત ેજે પ્રાતત કયુચ તેનો ામો ‘ખર્િંતન’ અન ે‘નળક્ષણ’ છે. 
વભમના લશણે વાથે ‘ખર્િંતન’ અન ે‘નળક્ષણ’ ભા ંફદરાલ આલતો યશ ેછે એલા તન કાયી 
ળકામ નશી. વભમના ફદરતા પ્રલાશ વાથે ‘ખર્િંતન’ અન ે ‘નળક્ષણ’ ના પ્રલાશન ેઆધનુનક 
યાખલો એ લતચભાન વભમની ભાગં છે. આ ‘ખર્િંતન’ અન ે ‘નળક્ષણ’ ના પ્રલાશન ે આધનુનક 
યાખલા યગુોથી અનેક ખર્િંતકોએ અન ેકેલણીકાયોએ પ્રમમનો કમાચ છે. લતચભાન યલુા ેઢીના 
ઉમકચ ભાટે વદા તમય અને પ્રમમનળીર યશરેા શ્રીપ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજ આલા કેલણીકાય 
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વતં છે. તેભના ળૈક્ષખણક નલર્ાયો રખામરેા સુ્તકો, પ્રકાનળત રેખો અને વાભાનમકોના આધાયે 
પ્રસ્તતુ કયલાભા ંઆવ્મા છે. 

  વળંોધન દ્ધનત :-  
      શ્રીપ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજના ળૈક્ષખણક નલર્ાયોના અભ્માવ ભાટે તેભના રખામેરા 

સુ્તકો, પ્રકાનળત રખેો અને વાભાનમકોના આધાયે નલમલસ્ત ુ નલશ્રેણ દ્ધનતનો ઉમોગ 
કયલાભા ં આવ્મો છે. આ દ્ધનતને દસ્તાલેજી વલેક્ષણ દ્ધનત ણ કશલેાભા આલે છે. જેભા ં
રખામેરા સુ્તકો, પ્રકાનળત રેખો અને વાભાનમકોની ભાહશતીનુ ં અનામભરક્ષી સવુ્મલક્સ્થત 
નલશ્રેણ કયલાભા ંઆલે છે. 

 નળક્ષણનો અથચ:- 
  શ્રી પ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજ નળક્ષણને ખફુ જ સકૂ્ષ્ભ અને વ્માક સ્લરૂ ે જુએ 
છે.તેભના ભને વભગ્ર ત્જિંદગીના વાયરૂ નીનત અન ેવદાર્ાયરૂી નળક્ષણ જ ભાણવન ેભનષુ્મ 
ફનાલે છે. તેભના ભને તો ‘જે ફીજા નુ ં બલુ ં કયી ળકે એજ વાર્ી નલદ્યા છે.’ આણી 
યંયાના મૂભા ંયશરેી લાત સ્લાભીશ્રી ભાન ેછે કે, ‘ફીજા ના બરાભા ંઆણુ ંબલુ ંછે.’ 
   સ્લાભીશ્રીના ભતે વસં્કાય લગયનુ ં બણતય અધોગનત તયપ રઈ જામ 
છે.આજના નળક્ષણની ભમાચદા જણાલતા ંસ્લાભીશ્રી કશ ેછે કે,‘આજે નળક્ષણભા ંધભચનુ ંજ્ઞાન અાત ુ ં
નથી,આવુ ં નળક્ષણ વાચુ ં નળક્ષણ નથી.’ જીલનને જાગનૃત ફક્ષ ેએ જ નળક્ષણ છે. વદાર્ાયની 
લાતો નળક્ષણભા ંઘટી જલાથી તેજસ્લી, ભેઘાલી ફાકો વભાજન ેપ્રાતત થતા ંનથી. 

 નળક્ષણનુ ંસ્લરૂ (કેલણીનુ ંસ્લરૂ) :- 

                          સ્લાભીશ્રીના ભતે બ્રહ્મનલદ્યા (યાનલદ્યા) અન ેજીલનનનલાચશની યૂક 
છે. સ્લાભીશ્રી ઔર્ાહયક નળક્ષણને અનૌર્ાહયક નળક્ષણ એભ ફનંે પ્રકાયના નળક્ષણને ભશમલ 
આતા કશ ેછે કે, જેનાથી ોત ેફીજાનુ ંબલુ ંકયી ળકે, જીલનનુ ંકલ્માણ થામ તે નલદ્યા છે. 
નલજ્ઞાન અન ે ટેકનોરોજીના નલકાવન ે કાયણ ે ભશમલની ફનરેી ઔર્ાહયક નળક્ષણ નનનિત 
ઉદે્દળોને દ્રષ્ષ્ટ વભક્ષ યાખી ભાનલ લતચનભા ંવબાનતાલૂચક અન ેશતેુલૂચક હયલતચન રાલલા 
ભાટે પ્રમમન કયલાભા આલે છે.  જમાયે અનૌર્ાહયક નળક્ષણ જન્ભથી મમૃયુમચત ર્ારતી આ 
કેલણીભા ં ઔર્ાહયક, અલૈનધક,  નનયંતય લગેયે તભાભ પ્રકાયનુ ં નળક્ષણ આી જામ છે. 
આભ ઔર્ાહયક અન ેઅનૌર્ાહયક નળક્ષણ વાર્ા અથચભા ંઅનૌર્ાહયક નળક્ષણનુ ંયૂક અન ે
પ્રેયક ફને એભ કશ ેછે. 
 

 નળક્ષણના શતેઓુ :-પ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજના નળક્ષણના શતેઓુ નીર્ે પ્રભાણનેા મદુ્દાઓ યથી 
વભજી ળકામ છે. 
(૧) જ્ઞાન :- ક્ષણ લગયનો ભાણવ આંધો જ કશલેામ એટરેકે અંધ અન ેઅબણ સ્લાભીશ્રીની 
દ્રષ્ષ્ટએ વયખા ં છે. તેઓ કશતેા કે અબણ ભાણવન ેગભે મમાયે કોઈ ણ છેતયી જામ અબણ 
વ્મક્તત વાચુ ંશુ ં છે અન ેખોટંુ શુ ંછે તે વભજી ળકલા ભાટે અવભથચ શોમ છે. સ્લમભં ૂ કેલણી 
દયેક વ્મક્તતન ેભે છે. આ કેલણી દ્રાયા વ્મક્તત આગ આલ ેછે. વભાજ ભાનલજાત ભાટે 
લધાયે વેલા કયે તે જરૂયી છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તત એ જ નળક્ષણનો શતે ુ ન ફની યશતેા પ્રાતત થમેર 
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જ્ઞાનનો વાધન તયીકે ઉમોગ કયી ભાનલી ોતાનો અન ે વભાજનો નલકાવ કયે અન ે તેન ે
કલ્માણના ભાગે પ્રમોજે એ જ આજના યગુની જ્ઞાન વાધના છે.  જ્ઞાનનો પેરાલો વભાજના 
અમકુ લગોભા ંજ થમો છે.  પ્રજાનો ભોટો બાગ અજ્ઞાન અન ેલશભેભા ંવફડતો યશ ેતે ભન થવુ ં
જોઈએ. જ્ઞાનનુ ં પ્રવયણ વભાજભા વ્માક ફને અન ે તભાભ લગચનીપ્રજા ઉર્ ે આલે એ જ 
નળક્ષણ દ્રાયા જ્ઞાનનો ખયો ઉદે્દળ છે. 
(૨)વંણૂચ ભાનલ ઘડતય :- નળક્ષણના જુદા જુદા શતેઓુભા ં ભાનલજીલનના ં જુદા જુદા 
ાવાઓની ખખરલણી ય બાય મકૂલાભા ંઆવ્મો છે. સ્લાભીશ્રીના ભતે વંણૂચ ભાનલઘડતયભા ં
ામો ફાકોના વલાાંગી નલકાવથી થલો જોઈએ. ફાકોના વલાાંગી નલકાવભા ં ળાયીહયક 
નલકાવ, ભાનનવક નલકાવ જલાઈ યશ ે તે ભાટે નનમનભત કવયત અને મોગાવાન ફાકો કયે 
તેભ સ્લાભીશ્રી ઈચ્છે છે. 
(૩)ભનની કેલણી :- ભનની કેલણી નલળે સ્લાભીશ્રી કશ ેછે કે, ળયીયની તદુંયસ્તી ણ જોઈએ 
વાથ ેવાથ ેભનની તદુંયસ્તી ણ જરૂયી છે. વ્મક્તતભા ંવારંુ-ખોટંુ કયલાની વનૃતનો ઉદબલ તેના 
ભન ભાથંી થામ છે. નલર્ાયોની કેલણી ભાટે ભન પ્રફુપ્લ્રત શોવ ુજોઈએ. નળક્ષણ દ્રાયા ભનને 
કેલામ છે. ગભે તલેી નફી ઘડી કે કઠણ હયક્સ્થનતભા ંભાનલ ોતાનુ ંર્ાહયત્ર્મ અન ેમલૂ્મ 
નનષ્ઠા જાલી યાખે એ ભનની કેલણીનો આળમ છે. સ્લાભીશ્રી કશ ેછે, ભન અનતળમ ર્રં્ 
છે જેભ જેભ વમવગં કયળો તેભ ભનની ક્સ્થયતા આલળ.ે ભનની કેલણીથી જ પ્રભે, દમા અન ે
નૈનતકતા જેલા ગણુો નલકવાલી ળકામ છે. 
(૪)ળાશ્વત મલૂ્મોનો આદય અન ે અભરીકયણ :- સ્લાભીશ્રી કશતેા શતા કે, આધ્માત્મભતતાભા ં
આધનુનકતાનો ઉમોગ કયો ણ મલૂ્મોના બોગ ે નહશ. વદગણુો આણી વાર્ી વંનત છે એ 
વંનતને આણ ેવાર્લલાની છે.  આણા ળાશ્વત મલૂ્મોનો આદય અન ેઅભરીકયણ નલના 
નલશ્વળાનંત ળક્ય નથી આભ, તેઓ આણી યંયા અન ેમલૂ્મોનુ ં નળક્ષણ ફાકોન ેઆલાની 
તયપેણ કયે છે. 

 નળક્ષક :- 

 સ્લાભીશ્રી કશતેા કે નળક્ષકો એ નળક્ષણકામચભા ં કુળતા ભેલલી જોઈએ. કતચવ્મ નનષ્ઠ અન ે
મોગીરૂ નળક્ષક નળક્ષણના વ્મલવામભા ં ઉત્તભ છે. નળક્ષકભા ં નળસ્ત, ક્ષભા અન ે કતચવ્મનો 
નત્રલેણી વગંભ થામ એટર ે નળક્ષણનુ ં સ્તય ઉચુ ંઆલળ ેજેનો રાબ વભાજ અન ે દેળના નલકાવ 
ભાટે ભશમલનો બાગ બજલ ેછે.  

 નળક્ષકનુ ંલતચન શધુ્ધ ઉભદા અન ેવારુ શોવ ુજોઈએ કાયણકે નળક્ષકનુ ંજેવુ ંલતચન શળ ેતેલી છા 
વભાજભા ંડળ.ે 

 નળક્ષકે નળક્ષણની વાથ ે વાથ ે વસં્કાય, વદાર્ાય અન ે ધાનભિકતાના ાઠો ળીખલીને લતચભાન 
નળક્ષણભા ંલતાચતી ખોટને યૂી કયલા જણાલે છે. 

 વાર્ા નળક્ષણભા ંઆણા ંધભચના મૂ વસં્કાયો છે. આણી મૂ વસં્કૃનત નિભી અવયન ેરીધ ે
ફદરાઈ જામ છે તે ભાટે નળક્ષકે જાગતૃ યશલેાની જરૂય છે. 

 નળક્ષકભા ંવસં્કાયો, નીનત-નનમભો, પ્રાભાખણકતા, આમભીમતા, જેલા ગણુો શોલા જોઈએ આલા 
ગણુ નળક્ષકભા ંન શોમ તો ફાકોભા ંઆલા ગણુનુ ં નવિંર્ન ન થઈ ળકે. સ્લાભીશ્રીના ભતે ઓછી 



Research Guru:  Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1249 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  
 

આલડતલાો નળક્ષક નનબાલી ળકામ ણ વસં્કાય અન ેમલૂ્મો ગભુાલેરો નળક્ષક વભાજ અન ેદેળ 
ભાટે શાનનકતાચ છે. 

 નલદ્યાથી :-  

 સ્લાભીશ્રીના ભતે નલદ્યાથી જીલન એ ત છે.  નલદ્યા ભાટે જે વશન કયવુ ંડ ેતે બર ેકયવુ ંડ ે
અમમાયે નલદ્યારૂી અથચ પ્રાતત કયલાનો વકંલ્ યાખલો જોઈએ. નલદ્યાથી અલસ્થા નલદ્યા 
ભેલલાનો સલુણચ વભમ છે. નલદ્યા ભેલલા ભાટે તસ્લીન ુ જીલનશધુ્ધ અન ેર્ાહયત્ર્મલાન 
શોવુ ંજોઈએ.  

 વ્મલક્સ્થત હયશ્રભ કયલા છતા ં ણ જો વપતા ન ભે તો વલચ કતાચ યભામભા છે. 
નલદ્યાથીઓએ યભામભા ય વંણૂચ નલશ્વાવ યાખલો જોઈએ. ધાયુચ હયણાભ ન ભલાથી 
શતાળા, ટેન્ળન અન ેભાનનવક તણાલ ભાથંી મકુત યશી વમંનભત જીલન જીલવુ ંજોઈએ. 

 એકાગ્ર થમેલ ુ ભન એ નલદ્યાથીન ે ોતાની અંદય યશરેી અજ્ઞાત ળક્તતઓ ફશાય રાલલાભા ં
ભદદરૂ થામ છે અન ેઆલો એકાગ્રખર્ત્ત-ભનલાો નલદ્યાથી સ્લસ્થ વભાજનો આધાય ફની ળકે 
છે. 

 નલદ્યાથીઓએ ગટુખા, ાન-ફીડી, તભાકુ જેલા વ્મવનોથી દુય યશવે ુ ં જોઈએ.વ્મવનો જીલનને 
ફયફાદ કયી નાખે છે. 

 સ્લાભીશ્રી ભાનતા શતા કે નલદ્યાથી અલસ્થાભા ંવાદાઈ ણૂચ જીલન જીલળો તેટલુ ંધ્માન અભ્માવ 
અન ેબણતયભા ંલધ ુઆી ળકળ.ે ખફનજરૂયી સનુલધા નલદ્યાથીનુ ંભન બણતય ભાથંી દૂય કયે 
છે. 

 સ્લાભીશ્રી કશ ેછે કે નલદ્યાથી એ જે કયવુ ંછે તે ભા ંશ્રધ્ધા અને નલશ્વાવ વાથ ેવતત પ્રમમન કયલો 
જોઈએ રુૂાથચ આગ બાગ્મ ણ નભી ડ ેછે. 

 ભાતા-નતા (લારી) :- 
 સ્લાભીશ્રીના ભતે ફાકોભા ંવસં્કાયનુ ંઘડતય કયલાની વૌ પ્રથભ જલાફદાયી ભાતા-નતાની છે. 

યંત ુઆજે ભાતા-નતાન ેવસં્કાય આલા વભમ ભતો ન શોમ તો ફાકોન ેફીજેથી વાયા 
વસં્કાય ભલાના નથી. 

 સ્લાભીશ્રી કશતેા શતા કે બાયતીમ વસં્કાય ોતાની જ બાાભા ંઆલા એ ભોટી વભાજવેલા 
છે. આભ તેઓ ભાતબૃાાનુ ંનળક્ષણ ામાના વસં્કાયોનુ ંનવિંર્ન કયલા ભાટે ઉત્તભ ભાધ્મભ છે. 
આથી ભાતબૃાા ળીખલલાની જલાફદાયી ભાતા-નતાની છે. 

 ભાતા-નતાએ ફાકના નળક્ષણભા ંવાર્ો યવ રેલો જોઈએ.  નતા નોકયી કે વ્મલવામભા ંઅન ે
ભાતા ગશૃકામચભા ંવ્મસ્ત શોમ તો વાયા ટયળુન યાખલાથી કે જરૂય કયતા લધાયે બૌનતક સનુલધા 
યુી ાડલાથી ભાતા-નતાનુ ંફાકો પ્રમમેનુ ંકતચવ્મ રુુ થત ુનથી. ભાતા-નતા એ ફાકોના 
નળક્ષણ ભાટે મોગ્મ વભમનુ ંઆમોજન કયવુ ંજોઈએ. 

 ફાકોન ેપ્રેભા ભાતા-નતાની ઝખંના શોમ છે જે કે તેભના ભાટે સ્નેશ, ભભતા, લામવલ્મની 
વાથ ે વભમનુ ં ફખરદાન આી ળકતા શોમ. દયેક ભાતા-નતાન ે યાભ, ળકંયાર્ામચ, શ્રલણ 
જેલા ઉત્તભ વતંાનો જોઈતા શળ ેતો આણે ણ ઋબદેલ, કૌળલ્મા કે જીજાફાઈ જેલા નલત્ર 
ભાતા-નતા થવુ ંડળ.ે 
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 ર્ાહયત્ર્મ ( વસં્કાય) :- 

  નૈનતકતા અન ેવ્મક્તતગત વાભાત્જક વદગણુોનો વમશૂ એટરે ર્ાહયત્ર્મ. તરેટો, 
ગાધંીજી, ટાગોય લગેયે જેલા અનેક કેલણીકાયો ર્ાહયત્ર્મનનભાચણને નળક્ષણનો અશ ંઉદે્દળ ગણ ે
છે. ર્ાહયત્ર્મ નલળે સ્લાભીશ્રી કશતેા શતા કે, ‘ર્ાહયત્ર્મ ગયુ ંતો ફધુ ંગયુ’ં વભાજની અન ેયાષ્રની 
લતચભાન આ હયક્સ્થનત થલાનુ ંમૂ કાયણ ર્ાહયત્ર્મ ઓછુ થતુ ંગયુ ંછે. 

 સ્લાભીશ્રી કશતેા શતા કે જે ભને વસં્કાય ભળ્મા નથી એ ભને નલદ્યા બણ્મા છી ણ તેનો દુય 
ઉમોગ થામ છે. સ્લાથચન ેભાટે, રાબ ને ભાટે, ોતાના શોદ્દાને ભાટે દુય ઉમોગ કયે છે.  
ર્ાહયત્ર્મનો વફંધં વદાર્ાય વાથ ેછે. 

 ફાકોન ેવાચ ુ નળક્ષણની વાથ ેવાથ ેર્ાહયત્ર્મનુ ં નળક્ષણ ણ ભવુ ં જોઈએ. જુઠંુ ન ફોરવુ,ં 
ર્ોયી ન કયલી, અહશિંવા લગેયેને ણ વસં્કાય વાથ ેવાકંે છે. 

 સ્લાભીશ્રીની ઈચ્છા શતી કે એલા ર્ાહયત્ર્મલાન યલુાનો તૈમાય થલા જોઈએ કે દુનનમાના કોઈણ 
ખણૂે કોઈણ હયક્સ્થનતભા ંાછો ન ડ.ે ભાણવે ણૂચમલની પ્રાપ્તત કયલી શોમ તો ર્ાહયત્ર્મલાન 
ફનવુ ંજ ડ.ે 

 વસં્કાયી જીલનથી ત્જિંદગીભા ંળાનંત યશ ેછે, વસં્કાયી એટરે કાાફજાય ન કયે, જુગાય ન યભ,ે 
પ્રાભાખણક શોમ, વ્માખબર્ાય ન કયે જેલા ગણુ શોમ તો જીલનપ્રફુપ્લ્રત અન ેઆનહંદત યશ ેછે. 

 ર્ાહયત્ર્મ લગયનુ ં નળક્ષણ બક્ષણ કયે છે એ નહશ શોમ તો રોકોનો નલનાળ છે. ર્ાહયત્ર્મલાળુ 
નળક્ષણ જ વૌની યક્ષા કયે છે. 

 વભાન :- 

નળક્ષણ ઉયાતં નલનલધ ક્ષેત્રો યના શ્રી પ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજના 
નલર્ાયો,નલનલધ પ્રમોગો, પ્રવનૃતઓ, નળખફયો, અનધલેળનો લગેયે નલદ્યાથી-યલુાજાગનૃત અને વભાજ 
ઉન્નનત ભાટેના તેભના પ્રમાવો છે. નલા યગુની નાડ ાયખીને પ્રલતચભાન કાને અનરુૂ નળક્ષણ, 
વ્મવન મકુ્તત, ર્ાહયત્ર્મ, વ્મલશાય અને વ્મલસ્થા ય શ્રી પ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજે આેર નલર્ાયો 
અને કયેરા કામો ગજુયાતની, બાયતની અને નલશ્વની પ્રજાને દીઘચકા સધુી પ્રકાળ, પ્રેયણા અન ે
પ્રોમવાશન આતા યશળેે. શ્રી પ્રમખુસ્લાભી ભશાયાજ નળક્ષણ જગતભા ં અને તેભના ર્ાશકો-
બતતોના હૃદમભા ંનલર્ાયો સ્લરૂે ખફયાજભાન  યશળેે. 
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