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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.

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{]‚
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1) અા મ હના દર ાન ઘરના તમામ સ ાેઅે દરરાેજ સાંજે
15 મ નટ સાથે બેસવું અને 'દાસ થાવું રે , સાૈના દાસ થાવું'
કીતનનું સમૂહગાન કરવું, મનન કરવું.
2) દરરાેજ 15 મ નટ સાથે બેસાે તે દર ાન અેક-બે
ના ગુણ ગાવા.
3) કાેઈને ટંુ કારાથી ન બાેલાવાે, માનથી બાેલાવાે. વાણીમાં
વવેક અને મયાદા રાખાે.
4) દાસ ભ
માટે ઘરમાં ઠાકાેર ના થાળના વાસણ
ઉટકવાની, મહારાજને જગાડવાની, જમાડવાની વગેરે
સેવા કરાે.

v દાસ પણું ઢ કરવાના ઉપાય
1) રા પા સામે

રાખવી.

2) સવને અ ધક સમજવા અને પાેતાને

ૂન સમજવા.

3) સાૈમાં ી મહારાજના દશન કરવા.
4) જેટલું મૂ તમાં રહે વાય તેટલું દાસ

પણું અાપમેળે વધતું

5) ગુણ ગાવાથી દાસ

ય.

પણું વધતું

ય.

દાસ થાવું રે , સાૈના દાસ થાવું...

વડીઅાે કીતનનું વણ કરવા માટે
બાજમાં
ક કરાે..
ુ અાપેલ Button પર
ાલા ગુ વય પ.પૂ. ામી ીઅે અા ા કરી છે કે દાસ ભાવ માસમાં
તમામ પ રવારના તમામ સ ાેઅે ભેગા મળીને દરરાેજ અા કીતનનું ગાન કરવું
અને અાેછામાં અાેછા 2 હ રભ ાેના ગુણાનુવાદ કરવા.

ગુ વય પ.પૂ.

અ

ામી ી દ

વાણી

ના ગુણાેને ગાવા

િદ વાણીનું વણ કરવા માટે ઉપર
આપેલ મૂિત પર લક કરવું

પામીએ

«uhýt

હુ ં તો બધાય સંતોનો સેવક છું .
અેક વખત બપાેરના સમયે હાલા ગુ
પ પૂ વામી ી સાથે
પૂ સતંાે ઠાકાેર જમાડતા હતા ઠાકાેર જમા ા બાદ પૂ સતંાે
પ ર ઘસવા માટે આ ા પૂ સતંાે પ ર ઘસતા હતા ાં તાે હાલા
ગુ
પ પૂ વામી ી સતંાે જમાડવા બેઠા હતા ાં ઘૂંટ ણયા થઈ
પાેતું કરવા લા યા પૂ સતંાેઅે પ ર ઘસતાં ઘસતાં હાલા ગુ
પ પૂ વામી ીને પાેતું કરતા ેયા
તરત જ બે સતંાે દાેડીને હાલા ગુ
પ પૂ વામી ીના
હ તમાંથી પાેતું લવેા લા યા ને પૂ સતંાેઅે ક ું, “દયાળ,ુ આ સવેા
આપને ન કરવાની હાેય
ાં જ હાલા ગુ
પ પૂ વામી ી બાેલી ઊ ા, “કે મ આ
સવેા મારે નિહ કરવાની ?? તમે બધા અમાર સવેા કરાે તાે અમારે
તમાર સવેા ના કરાય ? મને પણ આ સવેાનાે અિધકાર છે , હુ ં કાંઈ
માેટાે નથી. હુ ં તાે બધાય સતંાનેાે સવેક છું . અને સવેકનાે ધમ છે નીચી
ટેલની સવેા કરવાનાે માટે મને આ સવેા કરવા દાે
આહાહા
નીચી ટેલની સવેા કરવાનાે આ હ અે
િદ પુ ષના વનમાં કે વાે સતત દશન થયા કરે છે

૧

ાનસ ના લાભાથ માટે અગાઉથી ર જ ેશન કરાવવું ફર યાત છે .
ર જ ેશન સવાયના સ યાન
ે ે ાનસ માં વેશ મળશે નહી.ં

૨ ર જ ેશન ફાેમ આપના પિરવાર દ ઠ ભર શકશા.ે ર જ ેશન ફાેમ
ભરવાની અંિતમ તાર ખ ૨૦/૦૯/૨૦૨૨ છે . માટે સમયસર પાેતાના
સે ટરમાં ફાેમ ભર જમા કરાવવા િવનંતી.

‘ 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

