
પ્રમખુ સ્વામી 
 અક્ષર પરુુષોત્તમ સસં્થા BAPS, બોચાસણના, ભગવાન સ્વામમનારાયણ સપં્રદાયના પાચંમા 

આધ્યાત્મમક અનગુામી 
 “બીજાના ભલામાાં આપણ ાં ભલ ાં છે. બીજાના સ ખમાાં આપણ ાં સ  ખ છે. બીજાના આનાંદમાાં 

આપણો આનાંદ છે. બીજાના ઉત્કર્ષમાાં આપણો ઉત્કર્ષ છે.” , 

 જે દેશનો ય વાન ચારિત્ર્યવાન અને નૈતિક િીિે દ્ર્ઢ હશે, િેનો તવકાસ કોઈ જ અટકાવી 
શકશે નહીં.  

 ધમષ શ ાં છે?..ફક્િ સદાચાિ. 
 માણસની   આધ્યાત્ત્મક જર રિયાિ માટે માંરદિ જેવી સાંસ્થાઓ બહ  જ જરૂિી છે.દેશની િક્ષા 

માટે જેમ તમલલટિીની જરૂિ છે, િેટલી જ જરૂિ સાંસ્કાિો માટે સમાજ ને છે. સાંિો િેના 
પ્રોફેસિો છે. 

નામ 

પ્રમખુ સ્વામી મહારાજ(સાધ ુનારાયણ સ્વરૂપદાસજી) સસંારી નામ- શાન્તિભાઈ પટેલ 

જતમ 

િા-૭/૧૨/ ૧૯૨૧( હહતદુ પચંાગં...મવક્રમ સવંિ--૧૯૭૮ના માગશર સદુ-૮) 

વિન 

ચાણસદ ગામ, પાદરા િાલકુા, વડોદરા ત્જલ્લો 

 

કુટુમ્બ- 

મપિા- મોિીભાઈ; માિા-હદવાળીબા 



ભાઈ બહને – ચાર ( િેમનાથી બધા ંમોટા)ં  

અભ્યાસ 

પાચંમા ધોરણ સધુી ગામની શાળામા ં 

મેહિક સધુી િાલકુા મથક પાદરાની મનશાળમા ં

પછી સ્વામીનારાયણ ગરુૂકળૂમા ંધામમિક અભ્યાસ 

વ્યવસાય 

આજીવન સ્વામીનારાયણ,ં અક્ષર પરુૂષોત્તમ  સસં્થા ( BAPS) ની સેવા અને નેતમૃવ 

 તેમના વિશે વિશેષ 

 િેમનુ ંજતમ સ્થાન – ચાણ્સદ ગામમા ં, ઢાળવાળી ગલલમા,ં ડાબા હાથે આવેલુ ંબે ઓરડાનુ ં
પહલે ુ ંમકાન...આજે 'પ્રાગટત િીથ ' િરીકે સસં્થાએ સ્મમૃિ મહંદર બનાવ્્ુ ંછે ને ,હહરભક્િોનુ ં
આસ્થા કેતર છે. 

 ૧૮-૧૯ વષ ની ઉમ્મરે, ગરુુ શાસ્ત્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી અને માિા, મપિાની સમ્મમિ  
લઈ, ગહૃમયાગ કયો અને સ્વામમનારાયણ સપં્રદાયમા ં સાધ ુબતયા.  

 ભન્ક્િ પરાયણ કુટુમ્બના સસં્કાર ઝીલિા,ં મપિા સાથે ગરુુ સમસગં થકી, એકાદશીના વ્રિ 
કરવાની બાળવય ેશરુઆિ કરી. ગરુુ શાસ્ત્રીજી ધમ  સભા માટે ચાણસદ ગામે આવ્યા ત્યારે; 
મપિાજી સાથે  દશ ને ગયા.પ.ૂ શાસ્ત્રીજી મહારાજે મયારે  તેમને જોઈને કહ્ુ.ં..મોિીભાઈ.."આ 
અમારા છે' સમય આવે સેવા માટે યાદ કરીશુ.ં 

 શાળા અભ્યાસ દરમમયાન ખબુ જ િેજસ્વી, હમ્મેશ પહલેો, બીજો ક્રમ જાળવી રાખિા.સાથે 
સાથે હક્રકેટ રમવામા,ં િરવામા ંઅને સ્વામીનારાયણ સમ્પ્રદાયના ંભજનો ગાવામા ંખબુ ક 
રસ. 

 િા. ૭, નવેમ્બર - ૧૯૩૯.- ઘેરથી હક્રકેટનો સરંજામ લેવા વડોદરા જવા નીકળ્યા. રસ્િામા ં
ભાઈલા ગામના રાવજીભાઈએ લચઠ્ઠી આપી, એમા ંલખ્ુ ંહત ુ;ં " સાધ ુથવા આવી જાઓ" 
અને હહરભક્િ કુટુમ્બે આને જીવનની ધતય પળો ગણી હસિે મખેુ, કોઈ ચહલ પહલ 
વગર, ગહૃમયાગ માટે િેમને મવદાય દીધી...એ હદવસ હિો 



 ૨૨ નવેમ્બર,૧૯૩૯  - પ.પ ૂગરુુ શાસ્ત્રીજી મહારાજે, અમદાવાદમા ંપાષ દની દીક્ષા 
આપી.એ વખિે એમનુ ંનામ ‘શાન્તિ ભગિ’ હત ુ ં! 

 પછી સસં્કૃિ ભાષાના અધ્યયનની શરૂઆિ 

 સસં્કૃિ  ભણી શાસ્ત્રીજી બ્નતયા, સાધ ુજીવનની હદનચયા મા ંએવા િો ગોઠવાઈ ગયા કે ગરુુ 
શાસ્ત્રીજી મહારાજના વહાલા બની ગયા. 

 ૧૦ જાત્આુરી,૧૯૪૦ - અક્ષર ડેરી, ગોંડલ - શાસ્ત્રીજી મહારાજે , પ.ૂયોગીજી મહારાજ 
સાથે, સપંણૂ  વૈહદક મવમધથી ભાગવિી દીક્ષા આપી.; સાધ ુનારાયણસ્વરૂપદાસ સ્વામીની 
પદવી આપી 

 ૨૩મા વષે સસં્થાની વહહવટી કમમટીમા ંમનમણકૂ 
  ૧૯૪૬મા,ં૨૪મા વષે   સારંગપરુમા ંસ્વામીનારાયણ મદંીરના કોઠારીની મહમમવની જવાબદારી  
 ૨૧ મી મ,ે૧૯૫૦ (ફક્િ ૨૮ વષ ની વયે) - નવા કામકાજ હાથ ધરવાની કોઠાસઝૂ જોઈ..શ્રી 

શાસ્ત્રીજી મહારાજે, પ.પ.ૂયોગીજી મહારાજની આશીષ સાથે, બોચાસણ અક્ષર પરુુષોત્તમ 
સસં્થાના 'પ્રમખુ' િરીકેની ખબૂ જ મોટી  જવાબદારી, સોંપી.,  

 ૧૦મી મ,ે૧૯૫૧ - પ.પ ૂ.યોગીજી મહારાજના અવસાન બાદ , ભગવાન સ્વામીનારાયણ 
સ્વામીના પાચંમા અનગુામી િરીકે, સિં ચરણ કોટી જન ઉધ્ધારક થઈ ને પ્રમખુ સ્વામી, , 
આ ્ગુના સાચા સિં  િરીકે  પજૂાય છે.  

 આજે ૯૪મા વષે ,સસં્થાને મવશ્વવદંનીય મવરાટ સસં્થા બનાવી ,દોરવણી આપી રહ્યા છે. 
 પરૂ, ભકંૂપ, દુષ્કાળ,  સમયે, લાખો મનસ્વાથ  સેવાભાવી  સ્વય ંસેવકોની ફોજ, ભાતભૃાવથી 

કાય  કરિી, મવશ્વે જોઈ છે.  
 મવશ્વના અનેક મહાન ધમ ગરુુઓ, રાજકીય મહાનભુાવો, સમાજસેવી સસં્થાઓ  સાથે, છ 

દાયકા સુધંી, સિં પ્રમિભાથી િેમણ ેસૌને પોિીકા બનાવ્યા છે. 
 ૨૯ ઑગષ્ટ,૨૦૦૦ - િેમનુ ં્નુોની ધમ સભામા ં, (Millennium world peace 

summit of spiritual leaders), ગજુરાિી માત ૃભાષામા ંપ્રવચન,  

 ૧૯૮૩મા ંિેમણે હાટ  એટેક અનભુવ્યો પણ બેઠા થઈ િરિ કાય રિ બની ગયા.  
 ૫૫ જેટલા મવદેશોમા ંરચનામમક રીિે આજે BAPS  કાય રિ છે; જેના િેઓ સતૂ્રધાર છે. 
 સ્વામીશ્રીનો કરુણા પ્રવાહ- 

૧૯૯૩નો મહારાષ્િના ભકંૂપ વખિે; ઓરીસ્સાનુ ંવાવાઝોડુ,ં ચેન્નાઈના દલક્ષણ ભાગે 
કતયાકુમારી,આંદોમાન-મનકોબાર ટાપ,ુ સનુામીની ભયકંર િબાહી, ૨૦૦૬ નો સરુિનો 



જળપ્રલય, નૈરોબી-દારેસલામ,૨૦૦૧નો ગજુરાિ- ભજૂનો ભયકંર ભકંૂપ કે 
કેલલફોનીઆ(અમેરીકા)ના ભકંૂપ પીહડિો; 

 હાલ ૧૧૦૦ ઉપરાિં પ્રાચીનિમ, આરસપહાણ કોિરણી કલાના મશખરબધ્ધ મહંદરોનુ ં  
મનમા ણ. આની  યશ કલગી સમાન, હદલ્હી ન્સ્થિ  મવશાળ અક્ષરધામનુ ંમનમા ણ ફક્િ પાચં 
જ વષ મા ંપરંુૂ થયેલુ.ં 

 ૮ જુલાઈ – ૨૦૦૦ -  ૭૧૩ મહંદરોના મનમા ણના યોગદાન સમયે, Guinness World 

Records recognize()   ,પ્રમખુ સ્વામીને સતમામનિ કરેલા છે..      
 ૨૮ જેટલા વિદેશ પ્રિાસ અને બધે ભક્તતરસની લ્હાણી 
 પ્રમખુ સ્વામીના ગરુુપદે..બીએપીએસ..સ્વામમનારાયણ સસં્થાનો વ્યાપ---- 
 ૫૫ દેશોમા ં, ૧૨૫૦૦ ઉપરાિં મવશ્વવ્યાપી સમસગં મડંળો..મહહલા મડંળો થકી..્વુા 

આંિહરક શન્ક્િ મવકાસ સચંાલન.  
 મવશ્વના ૧૫ જેટલા દેશોમા ં૭૫૦થી વધ ુનવા ંમહંદર સકુંલનો મનમા ણ કરી..કુલ ૧૧૦૦ 

મહંદરોમા ં૯૦૯૦ જેટલા ંસસં્કાર કેતરોનુ ંમનયમમિ સચંાલન . 

 ૪૦ સામાત્જક સેવા સકુંલો દ્વારા મવરાટ મનિઃસ્વાથ  ,મનિઃશલુ્ક સેવા (હહરભક્િોના દાનથી), 
 ૮૦ નિૂન શાળાઓ ,૩૧ મશક્ષણ પહરસરો(૧૧૦૦૦ મવદ્યાથીઓ પ્રમિ વષ  લાભ લે..છાત્રાલય 

સાથે) 
 ૨૨ જેટલા ંઆરોગ્ય કેતરો ..૭ મોટી  હોન્સ્પટલો.. ફરિા દવાખાના સાથે...પહરવહન , ( પાચં 

લાખ દદીઓને પ્રમિવષ  સેવા)  
  



 

  
  



 

 

 

૧૯૪૦થી શરુ થયેલ આ સાધ ુજીવનની યાત્રા...મવશે િેમને જ્યારે પછૂ્ુ ંકે.... 

િમાિો પ્રોજેક્ટ શ ાં? 
 

પ્રત્ય ત્તિ...... 
 

  
  

ભગવાનન ાં ભજન કિવ ાં ને લોકોને ભજન િિફ 
વાળવા. 
સાંિોપદેશ..... પ્રમખુ સ્વામીના આશીષ વચનો 

http://peperonity.com/go/sites/mview/akshardham/27326136/27326471
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 રજૂઆિ સકંલન-રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 

 

 

આધાર-સમસગં, Pramukh swami Maharaja- Life and brief work by BAPS Sadhu   

 

 

 

 


