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v ŒtË¼tð yux÷u þwk ?
‘¼„ðt™™u ytÄe™ hne yu{™e yt¿tt ™u hwr[{tk hne™u htkf¼tðu
ð‚eoyu yu s ŒtË¼tð.’
™t™t{tk ™t™t nrh¼õ‚™e yt„¤ …tu‚t™t yÂM‚íð™tu «÷Þ fhe
ð‚oðwk ‚u™u fnuðtÞ ŒtË¼tð.
ŒtË¼tð yux÷u Ëðuo™u yrÄf {t™ðt ßÞthu …tu‚t™u LÞq™ {t™ðt.

v {nthts y™u {tuxt™t yr¼«tÞ :
• “òu ¼„ðt™™tu ¾hu¾htu ¼õ‚ ntuÞ ‚tu nwk ‚tu ‚u ¼„ðt™™t
¼õ‚™tu …ý ¼õ‚ Awk.”
- „Zzt {æÞ™wk 28{wk ð[™t{]‚
• “su™u ŒtË¼tðu fhe™u ¼Âõ‚™wk yk„ Au ‚u™u …ý …tu‚t™t su E»xŒuð
Au, ‚u™wk s Œþo™ „{u, y™u ‚u™e s ðt‚to Ëtk¼¤ðe „{u, ™u …tu‚t™t
EüŒuð™tu s Mð¼tð „{u, y™u ‚u™e s …tËu hnuðwk „{u, yuðtu «er‚ðt™
ntuÞ ‚tu…ý …tu‚t™t EüŒuð™e Ëuðt Ëthwk ™u htS…t Ëthwk ht‚-rŒðË yu{
RåAât fhu su {w™u {tht RüŒuð ftkEf yt¿tt fhu ‚tu nwk yr‚þu n»tuo fhe™u
fhwk …Ae …tu‚t™t RüŒuð Au, ‚u yt¿tt fhu ‚tu Auxu òE™u hnu ‚tu …ý htS
Útftu s hnu …ý ftuE he‚u yk‚:fhý{tk ¾uŒ …t{u ™rn, y™u yt¿tt™u rð»tu
s …h{ yt™kŒ {t™u yu ŒtËíð¼Âõ‚™e W¥t{ Œþt Au. yuðt
ŒtËíð¼Âõ‚ðt¤t ‚tu yts „tu…t¤t™kŒ Mðt{e Au y™u ƒeò {wõ‚t™kŒ
Mðt{e Au.”
- „Zzt {æÞ™wk 62{wk ð[™t{]‚

v Family Time

Ë¼t õÞthu y™u fuðe he‚u fhðe ?

½h™t Ëti ËÇÞtu ¼u„t ÚtE þfu ‚u {wsƒ „wÁðth™t
rŒðËu Family Time Ë¼t™wk ytÞtus™ fhðwk y™u
Family Time Ë¼t {txu Ë{Þ ™¬e fhðtu y™u ‚u
{wsƒ Ë¼t fhðe.
™tUÄ :- su ËuLxh{tk yXðtrzf Ë¼t „wÁðth™t htus Út‚e ntuÞ ‚uðt
ËuLxh™t nrh¼õ‚tuyu þw¢ðthu Family Time Ë¼t™wk ytÞtus™
fhðwk.

- ™t™tyu ðze÷tu™u [hýM…þo fhe ‚Útt ðze÷tuyu ™t™t™u
ƒu ntÚt stuze ™{Mfth fhe Ë¼t{tk ƒuËðwk.
- “½h yuf {krŒh” ntuðtÚte ½h{tk y™wfq¤ MÚt¤u Ë¼t
fhe þftÞ.
- Ë¼t™u yk‚u Ëtiyu yufƒeò™u ntÚt stuze yhË…hË
‘ŒÞt¤w htS hnustu' yuðe Ët[t ¼tðu «tÚto™t fhðe.
- {rn÷t-…wÁ»t ËÇÞtuyu {ÞtoŒt ht¾e™u ƒuËðwk.

દાસ થાવું રે , સાૈના દાસ થાવું...

ગુ વય પ.પૂ.
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િદ વાણીનું વણ કરવા માટે ઉપર
આપેલ મૂિત પર લક કરવું
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ચરણરજની સેવા મળે

ાંથી ?

વા મનારાયણ ધામ ખાતે હાલા પ પૂ વામી ી ાત સભા બાદ
ાથના મંિદરથી સતં આ મમાં પધાયા
ારે અેક સાધકમુ

ચરણરજની સવેા કરતા હતા

"લાવાે અેમ કહી સાધકમુ ના હાથમાંથી સાવરણી લઈને ગુ વય
પ પૂ વામી ી ચરણરજની સવેા કરવા લા યા
"દયાળુ લાવાે આપે સવેા ના કરવાની હાેય અે સવેા તાે અમે સવેકાે
કર દઈશું દયાળુ આપાે અેમ સાધકમુ ે ાથના કરતાં ગુ ને
ક ું
આ બધા મહારાજના મુ ાનેી ચરણરજની સવેા અમને હાેય
માટે દયાળુ સવેકને આ સવેા કરવા દાે

ાંથી

‘ આ વષ ચાતુમાસ દર મયાન ગુ અે િનયમની
અેકાદશીના િદવસે સકં પ સભામાં 'બાપા ીની વાતાે'ના બે
ભાગ અથવા અેક ભાગ પુ તકની અેકા તાથી તેમજ મનન સાથે
પારાયણ કરવાની આ ા કર છે . જેથી તે મજ
ુ બ અમલ કરવાે
અને બુક આપની ેડ ે ન હાેય તાે બુક ાેલમાથ
ં ી 'બાપા ીની
વાતાે' પુ તક વસાવવું

