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ઉપ મે

અહમશૂ

માસ

અા માસમાં અમલમાં મૂકવાના PLના મુ ા

(1) હંુ , મ, મા ં , મને અને મારે અા પાંચ શ ાેનાે
રાેજબરાેજના વનમાં ઉપયાેગ ન જ કરવાે.

(2) દરે ક યામાં પાેતાનું કતાપણું ભૂલી મહારાજને
કતા કરવા-કતા સમજવા.

v

અહમશૂ

તા...

- અહમશૂ તા અેટલે અાપણે અાપણી તને બાજુ પર મૂકી
દેવાની છ.ે ી મહારાજ કરે તે જ સાચું.
- હં ુ ભાવ ટળે તાે જ હ રભાવ

ા પત થતાે

ય.

- જમ
ે જમ
ે પાેતાનાે મ હમા વધે તેમ તેમ સંતાે-ભ ાે,
માેટાપુ ષ અને મહારાજનાે મ હમા ઘટતાે ય, અહમશૂ
અવ ા થાય અેટલે સવ અ ધક મનાય, મુમુ ુતાનાે કાંટાે
જ ી જ ી ઉપર ચડે .
- જે હ રભ હાેય તેનાે દાસાનુદાસ થઈને તેની અા ામાં રહે
તે કાંઈ ન સમજતાે હાેય તાે પણ છતે દેહે જ જ ભગવાનનાે
પાષદ થઈ ર ાે છે ને કતાથ
થઈ ર ાે છ.ે - ગ.મ.62
ૃ
- અહમશૂ અવ ા, નમાનીપણું, સાૈની અાગળ
દાસાનુદાસ - રાંક થઇને વતવું, હાથ ેડીને રહે વું, સરળ
થવું અે જ અાપણું ેટ્સ છ,ે અે જ અાપણી પરં પરા છ.ે

થઇ ગરીબને ગરજવાન, શ
મેલી મમતા ને માન,

થઇ રહે સવનાે રે ...

ાગ કરે તન ગવનાે રે ...

અેવા ઉપર ી ઘન યામ, સદા સવદા રા

રહે છે રે ;

સરે ન ુ ળાનંદ કામ, અેમ સવ સંત કહે છે રે ...

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.

સરલ વતવે છે સા ં ...
સરલ વતવે છે સા ં રે મનવા સરલ વતવંે છે સા ં
માની
અેટલું
વચન
મા ં
રે
મનવા ટેક
મન કમ વચને માનને મેલી કાઢ અ ભમાન બા ં
હાથ ેડી હા હા કરતાં કે 'દ ન બગડ ે તે તા ં રે ૦૧
અકડ નર લાકડ સકૂા સમ અેને વળવા ઉધા ં
તનેે તાપ આપી અ ત તીખાે સમું કરે છે સતુા ં રે ૦૨
ં ના સરખાે અેવાે ન રાખવાે વા ં
આકંડાે વાંકડાે વીછ
દેખી દગે કાેઈ દયા ન આણે પડ ે માથામાં પે ં રે ૦૩
હેતનાં વચન ધાર લૈયે હૈયે શું કહીઅે વાતાે હ ં
િન કુ ળાનંદ િનજ કારજ કરવા રાખીઅે નિહ અંધા ં રે ૦૪

િવડીયો કીતનનું દશન અને વણ કરવા માટે નીચે આપેલ ઈમેજ પર િ લક કરવું.

આવો

ગુ વય પ.પૂ.

ામી ીની દ

વાણીનો લાભ

પાેતાપણાના ભાવાન
ે ે આેળખીઅે

ગુ વય પ.પૂ.

ામી ીની દ

વાણી

િદ વાણીનું વણ કરવા માટે ઉપર
આપેલ મૂિત પર લક કરવું

પામીએ

અહક
ં ારી
ભાવનો દોષ

«uhýt

સ .
ાનંદ ામીના એક શ નો કં ઠ ખૂબ સારો હતો.
તેઓ રોજ ામી આગળ આવી કહે , “ ામી, એક કીતન ગાઉં
?” ારે ામી કહે તા, “અ ારે ન હ, પછી.” ામીના આ ટંૂ કા
જવાબમાં તેમનો અહં કાર ઘવાતો હતો.
એક દવસ સ . મુ ાનંદ ામી સ .
ાનંદ ામીના
આસને પધાયા હતા. સ . મુ ાનંદ ામી એ સાધુ ઉપર રા
થાય તે માટે
ામીએ ક ું, “સાધુરામ, કીતન ગાવ.” ારે
સાધુરામની અહમમુલક કૃ ત ઝબૂકી.
પોતાના ગુ આગળ દાસ થઈને આ ા માનવાને બદલે
અવળો જવાબ આ ો, “ ામી, અ ારે ન હ, પછી.”
મોટાપુ ષને આવા અહં કારી શ
બદલે તેનું દઃખ
ુ થાય.
મનનીય
1. મોટાપુ ષની આ ા પાળવામાં
2. ે

કલ

વનમા,ં સ

ાં

ાે

ાં મનધાયુ થાય છે ?

ંગમાં તથા પ રવારમાં આવું

3. કોઈ સેવા બતાવે ને ન થયું હોય
4. આપણું ન સચવાય

ઉપર રા પો થવાને

ારે કે વી પ ર

ાં

ાં થતું હોય છે ?

ારે સામેવાળા સાથે કે વો વતાવ થાય છે ?
ત સ ય છે ?

નાધ :
(1) 15 વષ સુધીના બાળકાેઅે બાળ સ ંગ પરી ા અાપવાની રહે શે.
(2) 15 વષથી ઉપરના મુ ાેઅે કશાેર-યુવા સ ંગ પરી ા અાપવાની રહે શે.
(3) પરી ાના ફાેમ સં ાના દરે ક સે ર તથા દિ વજય મંડળની સભાઅાેમાં
તા. 10-06-2022, શુ વાર સુધીમાં ભરવામાં અાવશે.
(4) બંને પરી ાની પુિ તકા સં ાના તમામ બુક ાેલ પરથી મળશે.

ગુ દેવ પ પૂ બાપ ની અ તવાતાે

Audio Book

