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Family Time સભા - 1

કાય��મ મટીરીયલ

�ગટભાવ માસ

અાે�ાેબર

િદ��પે �ી�મહારાજ �ગટ છે



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. 

- ™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.

™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.
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નીચે અાપેલ Play Button પર ��ક કરાે અને 

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ી �ારા પાંચેય માનસીપૂ�નાે લાભ લઈઅે...

નીચે અાપેલ Book પર ��ક કરાે અને પાંચેય માનસીપૂ� લખાણના �પમાં મેળવીઅે...

https://www.smvs.org/smvs-audio/detail/mansi-pooja
https://www.smvs.org/spiritual-practices/mansipooja


v

(1) અવરભાવમાં મહારાજ અને માેટાપુ�ષની હાજરીમાં જેવું �વન હાેય 

અેવું જ અેકલા હાેઈઅે કે હ�રાેની વ�ે હાેઈઅે તાે પણ તેવું જ �વન હાેય 

તાે સમજવું કે, �ગટભાવ અને અંતયા�મીપણું �ઢ થયું છ. ભલે મહારાજ કે ે

માેટાપુ�ષની ��તમા કે અ� કાેઈ મૂ�ત� અવરભાવમાં ન હાેય પણ છતાંય, 

મહારાજ અને માેટાપુ�ષ મા�ં બધુ જ જઅે છ અને બધુ જ �ણે છ, કારણ ે ેુ

કે અે �દ� ��પે �ગટ જ છ, મારી ભેળા જ છ. ભલે મને ન દેખાય.ે ે

(2) “મારી સવ� ��યાને તમે જઅાે છાે...” અા �વચાર તે �ગટભાવ અને “સવ� ુ

સંક�ાેને તમે �ણાે છાે...” અા �વચાર તે અંતયા�મીપણું.

(3) જે બીકણ હશે અેટલે કે જે �ણે �ણે મહારાજ અને માેટા મા�ં બધુ જ 

�ણે છ તેવું અંતયા�મીપણું �ઢ કયુ� હશે તાે મહારાજના ને માેટાપુ�ષના ે

ક�ાણકારી ગુણાે રાેકેટ કે જેટ �વમાનની ઝડપે અાવે. અને જેને મહારાજ 

તથા માેટાની અાવી બીક ન હાેય તેમનામાં ગુણાે તાે ન અાવે, પરંતુ સ�ંગમાં 

કાંઈ ઠેકાણું પણ ન રહે.

(4) �ી�મહારાજ અને માેટાપુ�ષ અે અા લાેકનું ��પ નથી, અે �દ� છ, ે

અે ભ� છ, અે અંતયા�મી છ અાવું �ઢ થઈ �ય અે જ મહા�.અેવી ે ે

સમજણ �ઢ થાય તાે, જેવા �ેડે રહેતા હાેય ને મયા�દા રહે તેમ ગમે તેવા 

અેકાંતમાં હાેઈઅે કે ગમે તેટલા દર હાેઈઅે તાે પણ મયા�દા રહે તેવાે �ઢાવ થઈ ૂ

જવાે �ેઈઅે.
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નીચે અાપેલ Book પર ��ક કરાે અને પાંચેય માનસીપૂ� લખાણના �પમાં મેળવીઅે...

અાે�ડયાે કીત�નનું �વણ કરવા માટે 

બાજમાં અાપેલ Button પર ��ક કરાે..ુ

�ાલા ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ીઅે અા�ા કરી છ કે દાસ�ભાવ માસમાં ે

તમામ પ�રવારના તમામ સ�ાેઅે ભેગા મળીને દરરાેજ અા કીત�નનું ગાન કરવું 

અને અાેછામાં અાેછા 2 હ�રભ�ાેના ગુણાનુવાદ કરવા.

હાે �ી� તમા�ં �ગટપણું...

 
...xuf

...01

...02

...03

ntu ©eS ‚{thwk «„x…ýwk, yk‚Þto{e…ýwk y¾kz hntu;
ntu ©eS ËŒtÞ ‚{u htS hntu, yuðwk rŒÔÞSð™ {thu Sððwk Au

{the Ëðuo r¢Þt™u ‚{u swytu Atu, Ëðuo ËkfÕ…tu™u ‚{u òýtu Atu;
rŒÔÞárüY…e ‚ð fì{uhtu, ËŒtÞ y{ …h Äthtu Atu,
yt¿tt rðhwØ fþwk ÚttÞ ™rn, yuðwk «„x…ýwk h¾tðòu

hnu‚t ntuEyu ‚{the …tËu, y™u suðe {ÞtoŒt hnu;
sEyu Œqh fu hneyu yuftk‚u, ‚tu…ý ‚uðe {ÞtoŒt hnu,
ËŒtÞ htS fhe þfeyu, yuðw k òý…ýw k h¾tðòu

s ux÷ w k  y{™u «„x…ýw k , y k‚Þt o{e…ý w k  áZ nþu;
‚ux÷tu sÞ y{thtu Útþu, ™rn ‚tu ËŒt …htsÞ Útþu,
yuðt yk‚h™t þºtwytuÚte, ËŒt sÞ y{thtu fhtðòu

https://www.smvs.org/spiritual-practices/mansipooja
https://www.smvs.org/smvs-audio/detail/padharo-pran-aadhar/ho-shriji-tamaru-pragatpanu


Click to     Play Telefilm
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અાવાે �નહાળીઅે

અભાવ-અવગુણ અેક ઝેર 

ટેલી�ફ�

અને તેનાથી દર રહીઅે...ુ

ગુ�દેવ પ�પૂ�બાપ�ના મહા�યસભર થવા માટે ��લક કરા.ે... www.hdhbapji.org

ઉપર આપેલ આમ�ંણ પિ�કા પર ��લક કરાે અને આજ ેજ 

Like કર�ને Notify me પર ��લક કરાે� 

જેથી �ાે�ામનાે સપંૂણ� લાભ લઇ શક�અે�

િદ�વાણીનું �વણ કરવા માટે ઉપર આપેલ 

મૂિત� �  પર ��લક કરવું�

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ી �દ�વાણી

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ી મ�હમાગાન

આવો 

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ીની �દ�વાણીનો લાભ

લઈએ અને �ાથ�નાની ટેવ પાડીએ.

િદ�વાણીનું �વણ કરવા માટે ઉપર 

આપેલ મૂિત� �  પર ��લક કરવું�

દા દાસના સ

�ગટભાવે �ાથન� ા કર�અે��

https://hdhbapji.org/
https://youtu.be/8ZN5ikCk4v4
https://youtu.be/upby3q5g3EU
https://youtu.be/_hkwyrzyoy4
https://youtu.be/_hkwyrzyoy4


Click to     Play Telefilm

| | | | |

અાવાે �નહાળીઅે

અભાવ-અવગુણ અેક ઝેર 

ટેલી�ફ�

અને તેનાથી દર રહીઅે...ુ

ગુ�દેવ પ�પૂ�બાપ�ના મહા�યસભર થવા માટે ��લક કરા.ે... www.hdhbapji.org

ઉપર આપેલ આમ�ંણ પિ�કા પર ��લક કરાે અને આજ ેજ 

Like કર�ને Notify me પર ��લક કરાે� 

જેથી �ાે�ામનાે સપંૂણ� લાભ લઇ શક�અે�

િદ�વાણીનું �વણ કરવા માટે ઉપર આપેલ 

મૂિત� �  પર ��લક કરવું�

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ી મ�હમાગાન

આવો 

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ીની �દ�વાણીનો લાભ

લઈએ અને �ાથ�નાની ટેવ પાડીએ.

 સતં કે�પના �ી� િદવસ ે�ાત� સશેનમાં ��ણેય િદવસ �ાત� સભા 

બહાર ગાડન� માં ગાેઠવાયેલી હતી�� સભા પૂણ� થયા બાદ �વચકાસણી ફાેમ� 

ભરવા માટે સમય આપવામાં આ�ાે�

 પૂ� સતંાે �વચકાસણી ફાેમ� ભર� ર�ા હતા� ૧૦�૦૦થી ૧૦�૩૦નાે 

સમય થઈ ચ�ૂાે હતાે�

 બી� બાજુ થાેડી ગરમી લાગી રહી હતી� ઠાકાેર�નાે �હિરકૃ�ણ 

મહારાજનાે� પખંાે ચાલુ હતાે� મુગટ પણ ધારણ કરેલાે હતાે� બી� બાજુ તે 

�ેતાં પ�પૂ� �વામી�ીઅે કાેઈ પૂ� સતંાનેે પણ ક�ા વગર ઊભા થઈ 

ઠાકાેર�ને �ાથન� ા કર� મ�તક પરથી મુગટ લઈ બાજુમાં મૂક�ને ફર�થી 

�ાથન� ા કર� આસન �હણ કયુ��

 આમ, આવા અ�પ સમયે પણ �થમ ઠાકાેર�ને તકલીફ તાે નિહ પડ ેને 
�? તે ર�તે પાેતે વત� ઠાકાેર�ની �ચ� તા રાખવી તવેી ર�ત શીખવાડી�

«uhýt 
પામીએ 

ઠાકાેર�ના મ�તકેથી મુગટ ઉતારીને જતન કયુ�

https://hdhbapji.org/
https://youtu.be/8ZN5ikCk4v4
https://drive.google.com/file/d/1szMcJenABk2IWGx1NtpmM80nIlbsrjUx/view?usp=sharing


વધુ મા�હતી માટે અાપના ન�કના સે�રમાં સંપક�  કરવાે...

https://smvs.org/cms/gyansatra-16
https://smvs.org/cms/gyansatra-16
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