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નેન+રુ 

સ"સંગ િશ(ણ પર,(ાના સવ0 પર,(ાથ2 ભ4તો 7િત, 

સા� ુક�શવ�વનદાસના સૌને �બૂ હ<ત=વૂ?ક જય Cવાિમનારાયણ. 

િવશેષ, અનતં Hવોના ંઆ"યિંતક કJયાણ માટ< પરLM ભગવાન Cવાિમનારાયણ આ લોકમા ંપધાયા? અને સાથે 

અ(રLM Pણુાતીતાનદં Cવામીને લઈને આUયા. અ(રVપ થઈને =WુુષોXમની ભY4ત કરવાનો Z[ુ ઉપાસના- 

િસ[ાતં એટલે ક< અ(ર-=WુુષોXમ દશ?ન આપીને તેમણે અનતં Hવોને _Yુ4તનો સનાતન વૈaદક માગ? આbયો. 

આ વૈaદક ઉપાસના િસ[ાતંના 7વત?ન માટ< જ LMCવVપ શાcીH મહારાd બોચાસણવાસી અ(ર=WુુષોXમ 

Cવાિમનારાયણ સCંથા Cથાપી અને અનેક ઉપાસના મaંદરો - સ"સગં 7gિૃX વગેર< iારા એક મહાન અjભયાન 

આદkl.ુ  

આ જ હ<m ુમાટ< પરમ =nૂય યોગીH મહારાજ અને પરમ =nૂય 7_ખુ Cવામી મહારાd સ"સગં િશ(ણ પર,(ાની  

શVઆત કર, છે. છેJલા ં48 વષsથી પરમ =nૂય Cવામીબાપાના આશીવા?દથી tબૂ સરસ ર,તે દ<શ-િવદ<શમા ંઆ  

સ"સગં િશ(ણ પર,(ા લેવાય છે અને દર વષ0 હuરો પર,(ાથ2ઓ tબૂ ભY4ત=વૂ?ક તેમા ંજોડાય છે. તેમા ં

ક<ટલાયં cી-=Wુુષ ભ4તો એવા ંછે ક< dઓ aદવસ-રાત tબૂ મહ<નત કર,ને આ પર,(ાઓ આપે છે અને પરમ 

=nૂય Cવામીબાપાનો અપાર રાHપો મેળવે છે.  

આ વષ0 પણ માચ? મaહનામા ંપર,(ાઓ પર,(ાઓ લેવાઈ છે અને તેમા ંસૌએ tબૂ ભY4તભાવથી મહ<નત કર, 

છે. પરંm ુઆ વષ0 કોરોના મહામાર,ને કારણે દર વષ?ની dમ મોટ, સyંયામા ંપર,(કો ભેગા ંથઈને જવાબપzો 

ચકાસે તે શ{ બને તેમ નથી. તેથી d પર,(ાથ2ઓએ પર,(ા આપી છે એ બધાને પાસ કરવાનો િનણ?ય કર<લ 

છે. જો ક< આ પaરણામ એ તો માz એક UયવCથાનો ભાગ છે, બાક, ખWું પaરણામ તો પરમ =nૂય Cવામીબાપાનો 

રાHપો એ જ છે. સૌએ પરમ =nૂય Cવામીબાપાને રાH કરવા જ પર,(ા આપી છે અને આપ સૌના ભY4તભાવથી 



 

!ી બી.એ.પી.એસ. 'વાિમનારાયણ મ1ંદર, શાહ5બાગ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૪. >જુરાત. ભારત. 
Email: letters@in.baps.org • www.baps.org 
 

 

 

 

પરમ =nૂય Cવામીબાપા tબૂ tબૂ રાH થયા જ છે. એ જ સૌથી મોટો મેડલ અને સૌથી મો|ંુ ઈનામ આપ 

સૌને મળ, ગkુ ંછે. તેનાથી }તર< ~ખુ-શાિંત રહ<શે, સ"સગંમા ંઆ�યા�"મક 7ગિત થશે.  

 

હવે આગામી પર,(ાની તૈયાર, પણ tબૂ ખતંથી કરવા માડંશો. આપ સૌ પર �ી Cવાિમનારાયણ ભગવાન અને 

PWુુપરંપરાનો રાHપો કાયમ રહ< તે આશીવા?દ છે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


