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Family Time સભા - 2

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) “જેટલું  અમને  �ગટપણ,ંુ  અંતયા�મીપણું  �ઢ  હશ;ે

    તેટલાે જય અમારાે થશ,ે  ન�હ તાે સદા પરાજય થશ.ે ”

જય અેટલે શું ? પરાજય અેટલે શું ? તાે,

 જેટલું �ગટપણ,ંુ અંતયા�મીપણું �ઢ હાેય તેટલું સમયે �ણપણું રહે તે જય. 
અને સમયે �ણપણું રાખી નથી શકતા તે પરાજય. પ�રણામની ખબર છ ે
અેટલે દ:�ખયા થઈ જઈઅે છીઅે. પરંતુ દેહભાવને યાેગે કરીને, ુ
�ગટપણાના અભાવે કરીને સમયે �ણપણું નથી રાખી શકતા. કટેવને, ુ
મનને, કસંગને અાધીન થઈ જઈઅે છીઅે. પ�રણામે સમયે �ણપણું નથી ુ
રહેતું. અે સમયે �ણપણું રહે અે માેટામાં માેટાે જય છ. અને અે રહેશે ે
મહારાજ અને માેટાના �ગટપણા અને અંતયા�મીપણાના �ઢાવથી. અે 
�ઢાવ થશે �ાથ�ના અને ભજનથી.

(2) હાલતાં-ચાલતાં કે અેકાંતમાં, અા ર�ા મહારાજ. જે �મ�નટે અેકલા 
પડયા અે �મ�નટે લૂંટાઈ જઈશું. �ગટભાવ-અંતયા�મીપણાની વાતાે કરીઅે 
છીઅે, સાંભળીઅે છીઅે પણ �ઢાવ નથી કયા� અેટલે �ૂળ દેહની, સૂ�મ 
દેહની અા�ાઅાે લાેપાઈ �ય છ, લૂંટાઈ જવાય છ. મનન-�ચ�તનની અાદત ે ે
નથી. પ�રણામે �ઢાવ થતાે નથી અને તેને કારણે અાવી સવા�પરી �ા�� 
હાેવા છતાં સવા�પરી �ેગ હાેવા છતાં થાપ ખાઈ જવાય છ.ે

(3) અા�ા��ક માગ�નાે ભયંકરમાં ભયંકર અને ખતરનાકમાં ખતરનાક 
શ� છ - 'મને કાેઈ �ેતું નથી, અહ� કાેઈ નથી.' અા શ�ની માયા�ળ બહ ે ુ
ભયંકર છ. અેનું રીઝ� બહ ભયંકર છ. સાે વષ�ની સાધના, સાે વષ�ની ે ેુ
સાધુતા, સાે વષ�નું ભ�પણું... અા અેક શ�ના સંગે કરીને અેક સેક�માં 
મ�ડં થઈ �ય.ુ
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નીચે અાપેલ Book પર ��ક કરાે અને પાંચેય માનસીપૂ� લખાણના �પમાં મેળવીઅે...

�ા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.

દાદાખાચર  (ઉ�મ મ�હમા)

અાે�ડયાે કીત�નનું �વણ કરવા માટે 

બાજમાં અાપેલ Button પર ��ક કરાે..ુ

https://www.smvs.org/spiritual-practices/mansipooja
https://www.smvs.org/smvs-audio/detail/mahima-geet/dada-khachar-geet-uttam-mahima


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�ી �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

https://hdhbapji.org/
https://youtu.be/8ZN5ikCk4v4
https://youtu.be/CjwFZbzE5aE
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.

 તા. ૧૩-૩-૨૦૧૯ને બુધવારના રાજે સવારે �વા�મનારાયણ ધામ ખાતે 
સતં આ�મના શયનખંડમાં �હાલા ગુ�� પ.પ.ૂ �વામી�ીના િદ� 
સાિન�યમાં �વા�મનારાયણ ધામમાં સવેા આપતા આ�વન સવેકાનેી સભા 
ગાેઠવાયેલી હતી.

 સભાના �ારંભે અેક પ.ૂ સતેં �વચન કય.ુ�  ચાલુ �વચને �હાલા ગુ�� 
પ.પ.ૂ �વામી�ી પધાયા�.

પરંતુ ગુ�� પ.પ.ૂ �વામી�ીઅે �ેયું અને ટકાેર કરતાં ક�ુ,ં “સતંાે ! 
હિરભ�ાે ! આ સભામાં ઠાકાેર� તાે પધરા�ા નથી. તમે અમા�ં આસન, 
સતંાનેા આસન આિદ બધી �વ�ા કર� પરંતુ ઠાકાેર�ને પધરાવવાના રહી 
ગયા. સભામાં ઠાકાેર�ની મૂ�ત� � અવ�ય પધરાવવી જ. તમે સભામાં 
આ�ા �ારે સભાના �ારંભે બે દંડવત કયા� હશ,ે પરંતુ ઠાકાેર� તાે ન હતા. 
દંડવત કાનેે કયા� ?? અ�ારે આ બધાય હિરભ�ાેમાંથી આ િવચાર કાેઈને 
ન આ�ાે ? જે આપણી �ગટભાવની કસર કહેવાય. અ�ારે �ગટભાવ 
અને અંતયા�મીપ�ં દૃઢ કર�અે તે લ�ાંકનાે માસ ચાલે છે. છતાંય, 
આપણામાં આવી કસર રહી �ય છે.”

 આમ કહી આખી સભામાં મહારાજનું મ�ુપ�,ં �ગટપ�ં તનેી પર 
સાનેૈ લાભ આ�યા.ેઅેમ ઠાકાેર�નાે  �ગટભાવ દૃઢ કરા�ાે.

«uhýt 
પામીએ 

સંતા-ેભ�ાેને ઠાકાેર�નાે �ગટભાવ  �ઢ કરા�ાે

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