
 

 

આચાય% 'ી પુ+ષો.મિ1યદાસ4 5વામી4 મહારાજના વારસદાર, 

'ી િજતેિ=>યિ1યદાસ4 5વામી4 નું ઉદબોધન 

અનંતકોટી *+ાંડના અિધપિત, કતા2, િનયંતા, હતા2, સવ7પરી, સવા2વતારી, પૂણ2 પુ<ષો>મ @ી Aવાિમનારાયણબાપા, 

CવનDાણ @ી અબCબાપા@ી, @ી Aવાિમનારાયણ ગાદીના આH આચાય2 Dવર CવનDાણ Aવામીબાપા, @ી 

Aવાિમનારાયણ ગાદીના આચાય2, િવJવાKસLયમહોદધી પરમ પૂM AવામીC મહારાજ, પૂજનીય સંતો, દેશિવદેશમાં 

િનવાસ કરીને રહેલા @ી Aવાિમનારાયણ ગાદીના આિ@ત, નાના-મોટા સવS હિરભUો. 

 

સવ2 Dથમ Aવાિમનારાયણબાપા Aવામીબાપા અને પરમ પૂM આચાય2 AવામીC મહારાજના સહુને આશીવા2દ સહ 

જય @ી Aવાિમનારાયણ. 

 

બંધુઓ, @ી Aવાિમનારાયણ ગાદીના આિ@ત એવા, આપણ સહુ સંતો-ભUોને માટે આ સમય - કપરી કસોટીનો સમય 

છે. આપણે સપને [યાલ ન હોતો  કે પરમ પૂM આચાય2 AવામીC મહારાજ આવા દેશકાળમાં આવી લીલા બતાવશે. 

ભગવાનને ગ]યંુ તે ખ<ં. DભુC કસોટી કરો છો પણ કસોટીમાં પાર આપજ અમને ઉતારજો. આપણી આ લીલામાં 

અમને `ાર ેકોઈ Dાકૃતભાવ ન આવી cય એવી અમારા ઉપર કૃપા કરજો. 

 

બંધુઓ, Aવામીબાપાએ પોતાના તપ અને તેજના Dભાવથી શુdયમાંથી િવરાટનંુ સજ2ન કરી, મિણનગર @ી 

Aવાિમનારાયણ ગાદી સંAથાન તૈયાર કયુf; અને તેના, એવા અજોડ સુકાની, પોતાના અKયંત Dીિત પાh, પોતાનો iદુયગત 

અિભDાય cણનારા, એવા પરમ પૂM આચાય2 AવામીC મહારાજને એનંુ સુકાન સુDત કયુf. પરમ પૂM આચાય2 

AવામીC મહારાજ,ે પોતાના Cવનના ચાર દાયકાથી પણ િવશેષ - લાંબો સમય, આ સંAથાના િવકાશમાં, આ @ી 

Aવાિમનારાયણ ગાદી સંAથાનની સાન, બાન; દેશ અને િવદેશમાં સવ2h Dસર ેતે માટે, નથી જોયો થાક, નથી જોઈ ઊંઘ, 

નથી જોઈ ભૂખ, નથી જોઈ તરસ, નથી જોઈ રાત, કે નથી જોયો િદવસ; અને પોતાનંુ લોહીનંુ પાણી કરીને Aવામીબાપાએ 

આપેલંુ - સંAથાપેલંુ, આ મિણનગર Aવાિમનારાયણ ગાદી સંAથાનને િવJના ખૂણે ખૂણે એનો Dસાર કય7 છે. 

 

આજ ેબંધુઓ, એ ભયુf ભાદયુf ઘર, એ મઘ મઘતો ચમન, આપણને આપીને, AવામીC મહારાજ ેઆ લીલા કરી છે. આપણે 

સહુ, સાથે મળી, Aનેહ અને સંપના જળનંુ િસંચન કરી, Aવામીબાપાએ ઉગાવેલો, AવામીC મહારાજ ેરlેલો, એ આ 

કારણ સKસંગના ચમનને, આપણે આપણી શિU Dમાણે એનંુ રlણ કરતા રહીએ. 

 

લોિકક mિnએ કોઈ સંAથા હોય, કોઈ મંડળ હોય તો આખર ેિનય2ણમાં મતંુ મારનાર એકજ oયિUને આગળ કરવામાં 

આવે, તે dયાયે આપે સહુએ આ સેવકને આગળ કય7 છે. પણ બંધુઓ, જવાબદારી આપણા સવ2ની સરખી છે. અને આ 



 

 

કામ આપણે બધાએ સાથે મળીને કરવાનંુ છે. Aવામીબાપાની જ ેમહેpછા; Aવામીબાપાની મહેpછા અનુસાર AવામીC 

મહારાજ ેઆ બાગને સંુદર સાચoયો છે. 

 

આપણા Aવાિમનારાયણ સંDદાયની Dથા Dણાિલકા, @ી મુUCવન Aવામીબાપા સંત, પાષ2દ મંડળનંુ  બંધારણ, તેને 

હંમેશાં qયાનમાં રાખી અને સંપૂણ2 લોક સાિહતનીrએ, આપણે સહુ સંતો, દેશિવદેશમાં રહેલા સહુ નાના-મોટા 

હિરભUો, બાઈઓ, ભાઈઓ સવS સાથે મળીને આ કામ આપણે કરવાનંુ છે. આ બાગ આપણે સાચવવાનો છે. હવે 

આપણે સહુની ફરજ આવી ગઈ છે. વડીલ સંતો, વડીલ હિરભUો, બધાજ ધૈય2 રાખજો. નાના સંતોને, નાના હિરભUોને, 

હંમેશાં બળભરી વાતો કરી ધીરજ Dેરજો. કોઈ બંધુઓ, દેશ પરદેશમાં, સંત કે હિરભU, બાઈ કે ભાઈ, કોઈ કોઈની 

ઉપર, `ાર ેકોઈ દોષારોપણ ન કરતા. 

 

ભગવાનની લીલા, મોટાની લીલા Dાકૃત જવેી જણાય પણ એ સમથ2 છે. એટલે એમને િવષે, જો કોઈ કોઈના ઉપર, આપણે 

આlેપ કરશંુ તો Aવયં Aવાિમનારાયણ ભગવાનને િવષે, AવામીC મહારાજને િવષે આપણે Dાકૃત ભાવ પરઠીએ. 

ભગવાન કસોટી લે છે. ભગવાનજ આપણને કસોટીમાંથી આપણને પાર કરશે. આપણા પાલક, પોષક, રlક; 

Aવાિમનારાયણબાપા, Aવામીબાપા અને પરમ પૂM આચાય2 AવામીC મહારાજ જ છે. આપણને પાકો િવJાસ છે, કે, 

જrર એ ધણી, એમનો બાગ, સારી રીતે સાચવશે. 

 

અંતમાં બંધુઓ બે હાથ વગર `ાર ેતાલી ન પડે. કારણ ફૂટ વગર કાય2ની િસિu ન થાય. ફૂટ એટલે સમૂહ. એમ બંધુઓ 

એક હાથે - એક oયિUથી કોઈ કાય2 `ાર ેિસu થઇ શકે તેમ નથી. દોરીમાં રહેલા નાનામાં નાના તંતુનો પણ દોરીની 

મજબૂતાઈમાં ભાગ છે. એમ આ સંAથાનને  cણવવામાં, મોટાથી માંડી નાનામાં નાના સંત હિરભUનો - બધાનો 

બંધુઓ સરખો િહAસો છે, બધાનો સાથ સહકાર જોઈએ. 

 

અંતમાં Aવાિમનારાયણબાપા, Aવામીબાપા, AવામીC મહારાજના ચરણોમાં નw Dાથ2ના સાથે: દરકે વડીલ તેમજ નાના 

મોટા તમામ સંતો, દેશિવદેશમાં વસતા નાના મોટા તમામ હિરભUો, સં[યોગી બાઈઓ, કમ2યોગી બાઈઓ , નાના 

મોટા તમામના સાથ સહકારની આ સેવક આપણી પાસે, િદનભાવે યાચના કર ેછે. આપ સહુના સાથ અને સહકારથી, 

ભગવાનની પૂણ2 કૃપાથી, જrર બંધુઓ , ભગવાન આપણાં કામ કરશે. 

 

જય @ી Aવાિમનારાયણ 

	 	


