ુ સ્વામી મહારાજન ુંુ શિક્ષણદિશન
શ્રી પ્રમખ
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M.Sc., M.Ed., GSET. યીવર્ચ સ્કોરય,ગુજયાત યુનનલવીટી, નલયં ગુયા,અભદાલાદ.
વાયાંળ: શ્રીપ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજ ફોર્ાવણલાવી શ્રીઅક્ષયુરૂોત્તભ સ્લાનભનાયામણ વંસ્થા BAPS
ના આધ્માત્મભક લડા વંત છે . તેઓના નલર્ાયોભાંથી પ્રમમક્ષ કે યોક્ષ યીતે નળક્ષણક્ષેત્રને સ્ળચતા
નલર્ાયો યજૂ કયલાભાં આવ્મા છે . સ્લાભીશ્રી નળક્ષણનો અથચ વભજાલતા કશે છે કે, ‘ફીજાનુ ં બલુ
કયી ળકે એ જ વાર્ી નલદ્યા છે .’ સ્લાભીશ્રી વ્મક્તતમલના નલકાવ વાથે વાભાત્જક ગુણોની
ખખરલણીને ણ નળક્ષણ ભાં ભશમલ આે છે . સ્લાભીશ્રી ધભચનળક્ષણની હશભામત કયતા, ખોટી
ભાન્મતાઓ

અને

અંધશ્રધ્ધા

જેલી

ફાફતોનો

અસ્લીકાય

કયે

છે .

લેદ,

ઉનનદ,

બગલદગીતા, યાભામણ જેલા ધભચગ્રથ
ં ોનુ ં નળક્ષણ આલાનુ ં જણાલે છે . સ્લાભીશ્રી અનૌર્ાહયક
કેલણીના હશભામતી છે , છતાં ઔર્ાહયક નળક્ષણને ણ તેઓ આદય આે છે . આ ઉયાંત
તેઓ વં ૂણચ ભાનલઘડતય ભાટે ળાયીહયક નલકાવ અને ભાનનવક નલકાવ ભાટે નનમનભત કવયત
અને મોગાવન કયલા ભાટે ફાકોને પ્રેયે છે . સ્લાભીશ્રી ળાશ્વત મ ૂલ્મોનો સ્લીકાય કયતા કશે છે કે,
આધ્માત્મભકતાભાં આધુનનકતાનો ઉમોગ કયો, ણ મ ૂલ્મના બોગે નહશ, મ ૂલ્મોના આદય નલના
નલશ્વાળાંનત નથી. સ્લાભીશ્રી કશેતા શતા કે નળક્ષકોભાં વંસ્કાય, વદાર્ાય, નીનત નનમભો,
પ્રાભાખણકતા, આત્મભમતા જેલા ગુણો જરૂયી છે . આલા ગુણો નળક્ષકભાં ન શોમ તો ફાકોભાં
આલા ગુણનુ ં નવિંર્ન ન થઈ ળકે. સ્લાભીશ્રીના ભતે નલદ્યાપ્રાપ્તત ભાટે નલદ્યાથી ત કયે ,
વાદાઈથી જીલન જીલે, વ્મવનોથી દૂ ય યશે, વંમનભત જીલન જીલે તો ભન એકાગ્ર થળે અને
અભ્માવભાં લધુ ધ્માન આી ળકળે. સ્લાભીશ્રીના ભતે ભાતા નતા એ ફાકો ભાટે વભમ કાઢલો
જ જોઈએ નહશતય વંતનત અને વંનત ફંને ગુભાલલી ડળે. ફાકોભાં વંસ્કાયોનુ ં ઘડતય
કયલાની વૌપ્રથભ જલાફદાયી ભાતા નતાની છે .ભાતા નતા એ વભમની વાથે વાથે ફાકોને
સ્નેશ,ભભતા,લામવલ્મ અને પ્રેભ ણ આલો જોઈએ.ર્ાહયત્ર્મ નલળે સ્લાભીશ્રી કશેતા કે,
ર્ાહયત્ર્મનુ ં નળક્ષણ આી ર્ાહયત્ર્મલાન યુલાનો તૈમાય કયલા જોઈએ જેથી દુનનમાના કોઈ ણ
ખ ૂણો કોઈણ હયક્સ્થનતભાં ાછો ન ડે. ર્ાહયત્ર્મ લગયનુ ં નળક્ષણ રોકોનો નલનાળ નોતયે છે .
પ્રસ્તાલના:યુગોની ભશેનત ફાદ ભાનલ જાતે જે પ્રાતત કયુચ તેનો ામો ‘ખર્િંતન’ અને ‘નળક્ષણ’ છે .
વભમના લશેણ વાથે ‘ખર્િંતન’ અને ‘નળક્ષણ’ ભાં ફદરાલ આલતો યશે છે એલા તન કાયી
ળકામ નશી. વભમના ફદરતા પ્રલાશ વાથે ‘ખર્િંતન’ અને ‘નળક્ષણ’ ના પ્રલાશને આધુનનક
યાખલો એ લતચભાન વભમની ભાંગ છે . આ ‘ખર્િંતન’ અને ‘નળક્ષણ’ ના પ્રલાશને આધુનનક
યાખલા યુગોથી અનેક ખર્િંતકોએ અને કેલણીકાયોએ પ્રમમનો કમાચ છે . લતચભાન યુલા ેઢીના
ઉમકચ ભાટે વદા તમય અને પ્રમમનળીર યશેરા શ્રીપ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજ આલા કેલણીકાય
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વંત છે . તેભના ળૈક્ષખણક નલર્ાયો રખામેરા ુસ્તકો, પ્રકાનળત રેખો અને વાભાનમકોના આધાયે
પ્રસ્તુત કયલાભાં આવ્મા છે .
 વંળોધન દ્ધનત :શ્રીપ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજના ળૈક્ષખણક નલર્ાયોના અભ્માવ ભાટે તેભના રખામેરા
ુસ્તકો, પ્રકાનળત રેખો અને વાભાનમકોના આધાયે નલમલસ્તુ નલશ્રેણ દ્ધનતનો ઉમોગ
કયલાભાં આવ્મો છે . આ દ્ધનતને દસ્તાલેજી વલેક્ષણ દ્ધનત ણ કશેલાભા આલે છે . જેભાં
રખામેરા ુસ્તકો, પ્રકાનળત રેખો અને વાભાનમકોની ભાહશતીનુ ં અનામભરક્ષી સુવ્મલક્સ્થત
નલશ્રેણ કયલાભાં આલે છે .


નળક્ષણનો અથચ:શ્રી પ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજ નળક્ષણને ખુફ જ સ ૂક્ષ્ભ અને વ્માક સ્લરૂે જુએ
છે .તેભના ભને વભગ્ર ત્જિંદગીના વાયરૂ નીનત અને વદાર્ાયરૂી નળક્ષણ જ ભાણવને ભનુષ્મ
ફનાલે છે . તેભના ભને તો ‘જે ફીજા નુ ં બલું કયી ળકે એજ વાર્ી નલદ્યા છે .’ આણી
યં યાના મ ૂભાં યશેરી લાત સ્લાભીશ્રી ભાને છે કે, ‘ફીજા ના બરાભાં આણુ ં બલું છે .’
સ્લાભીશ્રીના ભતે વંસ્કાય લગયનુ ં બણતય અધોગનત તયપ રઈ જામ
છે .આજના નળક્ષણની ભમાચદા જણાલતાં સ્લાભીશ્રી કશે છે કે,‘આજે નળક્ષણભાં ધભચન ુ ં જ્ઞાન અાતુ ં
નથી,આવુ ં નળક્ષણ વાચુ ં નળક્ષણ નથી.’ જીલનને જાગૃનત ફક્ષે એ જ નળક્ષણ છે . વદાર્ાયની
લાતો નળક્ષણભાં ઘટી જલાથી તેજસ્લી, ભેઘાલી ફાકો વભાજને પ્રાતત થતાં નથી.



નળક્ષણનુ ં સ્લરૂ (કેલણીનુ ં સ્લરૂ) :સ્લાભીશ્રીના ભતે બ્રહ્મનલદ્યા (યાનલદ્યા) અને જીલનનનલાચશની  ૂયક
છે . સ્લાભીશ્રી ઔર્ાહયક નળક્ષણને અનૌર્ાહયક નળક્ષણ એભ ફંને પ્રકાયના નળક્ષણને ભશમલ
આતા કશે છે કે, જેનાથી ોતે ફીજાનુ ં બલું કયી ળકે, જીલનનુ ં કલ્માણ થામ તે નલદ્યા છે .
નલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના નલકાવને કાયણે ભશમલની ફનેરી ઔર્ાહયક નળક્ષણ નનનિત
ુ ૂલચક હયલતચન રાલલા
ઉદ્દે ળોને દ્રષ્ષ્ટ વભક્ષ યાખી ભાનલ લતચનભાં વબાનતા ૂલચક અને શેત
ભાટે પ્રમમન કયલાભા આલે છે .

જમાયે અનૌર્ાહયક નળક્ષણ જન્ભથી મ ૃમયુમચત ર્ારતી આ

કેલણીભાં ઔર્ાહયક, અલૈનધક,

નનયં તય લગેયે તભાભ પ્રકાયનુ ં નળક્ષણ આી જામ છે .

આભ ઔર્ાહયક અને અનૌર્ાહયક નળક્ષણ વાર્ા અથચભાં અનૌર્ાહયક નળક્ષણનુ ં  ૂયક અને
પ્રેયક ફને એભ કશે છે .


ુ
ુ
નળક્ષણના શેતઓ
:-પ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજના નળક્ષણના શેતઓ
નીર્ે પ્રભાણેના મુદ્દાઓ યથી
વભજી ળકામ છે .
(૧) જ્ઞાન :- ક્ષણ લગયનો ભાણવ આંધો જ કશેલામ એટરેકે અંધ અને અબણ સ્લાભીશ્રીની
દ્રષ્ષ્ટએ વયખાં છે . તેઓ કશેતા કે અબણ ભાણવને ગભે મમાયે કોઈ ણ છે તયી જામ અબણ
વ્મક્તત વાચુ ં શુ ં છે અને ખોટું શુ ં છે તે વભજી ળકલા ભાટે અવભથચ શોમ છે . સ્લમંભ ૂ કેલણી
દયે ક વ્મક્તતને ભે છે . આ કેલણી દ્રાયા વ્મક્તત આગ આલે છે . વભાજ ભાનલજાત ભાટે
લધાયે વેલા કયે તે જરૂયી છે . જ્ઞાનપ્રાપ્તત એ જ નળક્ષણનો શેત ુ ન ફની યશેતા પ્રાતત થમેર
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જ્ઞાનનો વાધન તયીકે ઉમોગ કયી ભાનલી ોતાનો અને વભાજનો નલકાવ કયે અને તેને
કલ્માણના ભાગે પ્રમોજે એ જ આજના યુગની જ્ઞાન વાધના છે .

જ્ઞાનનો પેરાલો વભાજના

અમુક લગોભાં જ થમો છે . પ્રજાનો ભોટો બાગ અજ્ઞાન અને લશેભભાં વફડતો યશે તે ભન થવુ ં
જોઈએ. જ્ઞાનનુ ં પ્રવયણ વભાજભા વ્માક ફને અને તભાભ લગચનીપ્રજા ઉર્ે આલે એ જ
નળક્ષણ દ્રાયા જ્ઞાનનો ખયો ઉદ્દે ળ છે .
ુ ભાં ભાનલજીલનનાં જુદા જુદા
(૨)વં ૂણચ ભાનલ ઘડતય :- નળક્ષણના જુદા જુદા શેતઓ
ાવાઓની ખખરલણી ય બાય મ ૂકલાભાં આવ્મો છે . સ્લાભીશ્રીના ભતે વં ૂણચ ભાનલઘડતયભાં
ામો ફાકોના વલાાંગી નલકાવથી થલો જોઈએ. ફાકોના વલાાંગી નલકાવભાં ળાયીહયક
નલકાવ, ભાનનવક નલકાવ જલાઈ યશે તે ભાટે નનમનભત કવયત અને મોગાવાન ફાકો કયે
તેભ સ્લાભીશ્રી ઈચ્છે છે .
(૩)ભનની કેલણી :- ભનની કેલણી નલળે સ્લાભીશ્રી કશે છે કે, ળયીયની તંદુયસ્તી ણ જોઈએ
વાથે વાથે ભનની તંદુયસ્તી ણ જરૂયી છે . વ્મક્તતભાં વારું-ખોટું કયલાની વ ૃનતનો ઉદબલ તેના
ભન ભાંથી થામ છે . નલર્ાયોની કેલણી ભાટે ભન પ્રફુપ્લ્રત શોવુ જોઈએ. નળક્ષણ દ્રાયા ભનને
કેલામ છે . ગભે તેલી નફી ઘડી કે કઠણ હયક્સ્થનતભાં ભાનલ ોતાનુ ં ર્ાહયત્ર્મ અને મ ૂલ્મ
નનષ્ઠા જાલી યાખે એ ભનની કેલણીનો આળમ છે . સ્લાભીશ્રી કશે છે , ભન અનતળમ ર્ંર્
છે જેભ જેભ વમવંગ કયળો તેભ ભનની ક્સ્થયતા આલળે. ભનની કેલણીથી જ પ્રેભ, દમા અને
નૈનતકતા જેલા ગુણો નલકવાલી ળકામ છે .
(૪)ળાશ્વત મ ૂલ્મોનો આદય અને અભરીકયણ :- સ્લાભીશ્રી કશેતા શતા કે, આધ્માત્મભતતાભાં
આધુનનકતાનો ઉમોગ કયો ણ મ ૂલ્મોના બોગે નહશ. વદગુણો આણી વાર્ી વંનત છે એ
વંનતને આણે વાર્લલાની છે .

આણા ળાશ્વત મ ૂલ્મોનો આદય અને અભરીકયણ નલના

નલશ્વળાંનત ળક્ય નથી આભ, તેઓ આણી યં યા અને મ ૂલ્મોનુ ં નળક્ષણ ફાકોને આલાની
તયપેણ કયે છે .


નળક્ષક :-

 સ્લાભીશ્રી કશેતા કે નળક્ષકો એ નળક્ષણકામચભાં કુળતા ભેલલી જોઈએ. કતચવ્મ નનષ્ઠ અને
મોગીરૂ નળક્ષક નળક્ષણના વ્મલવામભાં ઉત્તભ છે . નળક્ષકભાં નળસ્ત, ક્ષભા અને કતચવ્મનો
નત્રલેણી વંગભ થામ એટરે નળક્ષણનુ ં સ્તય ઉચુ ં આલળે જેનો રાબ વભાજ અને દે ળના નલકાવ
ભાટે ભશમલનો બાગ બજલે છે .
 નળક્ષકનુ ં લતચન શુધ્ધ ઉભદા અને વારુ શોવુ જોઈએ કાયણકે નળક્ષકનુ ં જેવુ ં લતચન શળે તેલી છા
વભાજભાં ડળે.
 નળક્ષકે નળક્ષણની વાથે વાથે વંસ્કાય, વદાર્ાય અને ધાનભિકતાના ાઠો ળીખલીને લતચભાન
નળક્ષણભાં લતાચતી ખોટને  ૂયી કયલા જણાલે છે .
 વાર્ા નળક્ષણભાં આણાં ધભચના મ ૂ વંસ્કાયો છે . આણી મ ૂ વંસ્કૃનત નિભી અવયને રીધે
ફદરાઈ જામ છે તે ભાટે નળક્ષકે જાગૃત યશેલાની જરૂય છે .
 નળક્ષકભાં વંસ્કાયો, નીનત-નનમભો, પ્રાભાખણકતા, આમભીમતા, જેલા ગુણો શોલા જોઈએ આલા
ગુણ નળક્ષકભાં ન શોમ તો ફાકોભાં આલા ગુણનુ ં નવિંર્ન ન થઈ ળકે. સ્લાભીશ્રીના ભતે ઓછી
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આલડતલાો નળક્ષક નનબાલી ળકામ ણ વંસ્કાય અને મ ૂલ્મો ગુભાલેરો નળક્ષક વભાજ અને દે ળ
ભાટે શાનનકતાચ છે .


નલદ્યાથી :-

 સ્લાભીશ્રીના ભતે નલદ્યાથી જીલન એ ત છે .

નલદ્યા ભાટે જે વશન કયવુ ં ડે તે બરે કયવુ ં ડે

અમમાયે નલદ્યારૂી અથચ પ્રાતત કયલાનો વંકલ્ યાખલો જોઈએ. નલદ્યાથી અલસ્થા નલદ્યા
ભેલલાનો સુલણચ વભમ છે . નલદ્યા ભેલલા ભાટે તસ્લીનુ જીલનશુધ્ધ અને ર્ાહયત્ર્મલાન
શોવુ ં જોઈએ.
 વ્મલક્સ્થત હયશ્રભ કયલા છતાં ણ જો વપતા ન ભે તો વલચ કતાચ યભામભા છે .
નલદ્યાથીઓએ યભામભા ય વં ૂણચ નલશ્વાવ યાખલો જોઈએ. ધાયુચ હયણાભ ન ભલાથી
શતાળા, ટેન્ળન અને ભાનનવક તણાલ ભાંથી મુકત યશી વંમનભત જીલન જીલવુ ં જોઈએ.
 એકાગ્ર થમેલ ુ ભન એ નલદ્યાથીને ોતાની અંદય યશેરી અજ્ઞાત ળક્તતઓ ફશાય રાલલાભાં
ભદદરૂ થામ છે અને આલો એકાગ્રખર્ત્ત-ભનલાો નલદ્યાથી સ્લસ્થ વભાજનો આધાય ફની ળકે
છે .
 નલદ્યાથીઓએ ગુટખા, ાન-ફીડી, તભાકુ જેલા વ્મવનોથી દુય યશેવ ુ ં જોઈએ.વ્મવનો જીલનને
ફયફાદ કયી નાખે છે .
 સ્લાભીશ્રી ભાનતા શતા કે નલદ્યાથી અલસ્થાભાં વાદાઈ  ૂણચ જીલન જીલળો તેટલું ધ્માન અભ્માવ
અને બણતયભાં લધુ આી ળકળે. ખફનજરૂયી સુનલધા નલદ્યાથીનુ ં ભન બણતય ભાંથી દૂ ય કયે
છે .
 સ્લાભીશ્રી કશે છે કે નલદ્યાથી એ જે કયવુ ં છે તે ભાં શ્રધ્ધા અને નલશ્વાવ વાથે વતત પ્રમમન કયલો
જોઈએ ુરૂાથચ આગ બાગ્મ ણ નભી ડે છે .


ભાતા-નતા (લારી) :-

 સ્લાભીશ્રીના ભતે ફાકોભાં વંસ્કાયનુ ં ઘડતય કયલાની વૌ પ્રથભ જલાફદાયી ભાતા-નતાની છે .
યં ત ુ આજે ભાતા-નતાને વંસ્કાય આલા વભમ ભતો ન શોમ તો ફાકોને ફીજેથી વાયા
વંસ્કાય ભલાના નથી.
 સ્લાભીશ્રી કશેતા શતા કે બાયતીમ વંસ્કાય ોતાની જ બાાભાં આલા એ ભોટી વભાજવેલા
છે . આભ તેઓ ભાત ૃબાાનુ ં નળક્ષણ ામાના વંસ્કાયોનુ ં નવિંર્ન કયલા ભાટે ઉત્તભ ભાધ્મભ છે .
આથી ભાત ૃબાા ળીખલલાની જલાફદાયી ભાતા-નતાની છે .
 ભાતા-નતાએ ફાકના નળક્ષણભાં વાર્ો યવ રેલો જોઈએ.

નતા નોકયી કે વ્મલવામભાં અને

ભાતા ગૃશકામચભાં વ્મસ્ત શોમ તો વાયા ટયુળન યાખલાથી કે જરૂય કયતા લધાયે બૌનતક સુનલધા
ુયી ાડલાથી ભાતા-નતાનુ ં ફાકો પ્રમમેન ુ ં કતચવ્મ ુરુ થતુ નથી. ભાતા-નતા એ ફાકોના
નળક્ષણ ભાટે મોગ્મ વભમનુ ં આમોજન કયવુ ં જોઈએ.
 ફાકોને પ્રેભા ભાતા-નતાની ઝંખના શોમ છે જે કે તેભના ભાટે સ્નેશ, ભભતા, લામવલ્મની
વાથે વભમનુ ં ફખરદાન આી ળકતા શોમ. દયે ક ભાતા-નતાને યાભ, ળંકયાર્ામચ, શ્રલણ
જેલા ઉત્તભ વંતાનો જોઈતા શળે તો આણે ણ ઋબદે લ, કૌળલ્મા કે જીજાફાઈ જેલા નલત્ર
ભાતા-નતા થવુ ં ડળે.
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ર્ાહયત્ર્મ ( વંસ્કાય) :નૈનતકતા અને વ્મક્તતગત વાભાત્જક વદગુણોનો વમ ૂશ એટરે ર્ાહયત્ર્મ. તરેટો,
ગાંધીજી, ટાગોય લગેયે જેલા અનેક કેલણીકાયો ર્ાહયત્ર્મનનભાચણને નળક્ષણનો અશં ઉદ્દે ળ ગણે
છે . ર્ાહયત્ર્મ નલળે સ્લાભીશ્રી કશેતા શતા કે, ‘ર્ાહયત્ર્મ ગયુ ં તો ફધુ ં ગયુ’ં વભાજની અને યાષ્રની
લતચભાન આ હયક્સ્થનત થલાનુ ં મ ૂ કાયણ ર્ાહયત્ર્મ ઓછુ થતુ ં ગયુ ં છે .

 સ્લાભીશ્રી કશેતા શતા કે જે ભને વંસ્કાય ભળ્મા નથી એ ભને નલદ્યા બણ્મા છી ણ તેનો દુય
ઉમોગ થામ છે . સ્લાથચને ભાટે, રાબ ને ભાટે, ોતાના શોદ્દાને ભાટે દુય ઉમોગ કયે છે .
ર્ાહયત્ર્મનો વંફધ
ં વદાર્ાય વાથે છે .
 ફાકોને વાચુ નળક્ષણની વાથે વાથે ર્ાહયત્ર્મનુ ં નળક્ષણ ણ ભવુ ં જોઈએ. જુઠું ન ફોરવુ,ં
ર્ોયી ન કયલી, અહશિંવા લગેયેને ણ વંસ્કાય વાથે વાંકે છે .
 સ્લાભીશ્રીની ઈચ્છા શતી કે એલા ર્ાહયત્ર્મલાન યુલાનો તૈમાય થલા જોઈએ કે દુનનમાના કોઈણ
ખ ૂણે કોઈણ હયક્સ્થનતભાં ાછો ન ડે. ભાણવે  ૂણચમલની પ્રાપ્તત કયલી શોમ તો ર્ાહયત્ર્મલાન
ફનવુ ં જ ડે.
 વંસ્કાયી જીલનથી ત્જિંદગીભાં ળાંનત યશે છે , વંસ્કાયી એટરે કાાફજાય ન કયે , જુગાય ન યભે,
પ્રાભાખણક શોમ, વ્માખબર્ાય ન કયે જેલા ગુણ શોમ તો જીલનપ્રફુપ્લ્રત અને આનંહદત યશે છે .
 ર્ાહયત્ર્મ લગયનુ ં નળક્ષણ બક્ષણ કયે છે એ નહશ શોમ તો રોકોનો નલનાળ છે . ર્ાહયત્ર્મલાળુ
નળક્ષણ જ વૌની યક્ષા કયે છે .


વભાન :નળક્ષણ ઉયાંત નલનલધ ક્ષેત્રો યના શ્રી પ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજના
નલર્ાયો,નલનલધ પ્રમોગો, પ્રવ ૃનતઓ, નળખફયો, અનધલેળનો લગેયે નલદ્યાથી-યુલાજાગૃનત અને વભાજ
ઉન્નનત ભાટેના તેભના પ્રમાવો છે . નલા યુગની નાડ ાયખીને પ્રલતચભાન કાને અનુરૂ નળક્ષણ,
વ્મવન મુક્તત, ર્ાહયત્ર્મ, વ્મલશાય અને વ્મલસ્થા ય શ્રી પ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજે આેર નલર્ાયો
અને કયે રા કામો ગુજયાતની, બાયતની અને નલશ્વની પ્રજાને દીઘચકા સુધી પ્રકાળ, પ્રેયણા અને
પ્રોમવાશન આતા યશેળે. શ્રી પ્રમુખસ્લાભી ભશાયાજ નળક્ષણ જગતભાં અને તેભના ર્ાશકોબતતોના હૃદમભાં નલર્ાયો સ્લરૂે ખફયાજભાન યશેળે.
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