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ઉપ�મે

(1) હં, મ,�  મા�ં, મને અન ે મારે અા પાંચ શ�ાેનાે ુ

     રાેજબરાેજના �વનમાં ઉપયાેગ ન જ કરવાે.

અા માસમાં અમલમાં મૂકવાના PLના મુ�ા

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...

(2)  દરેક ��યામાં પાેતાનું કતા�પણું ભૂલી મહારાજને 

      કતા� કરવા-કતા� સમજવા.

અહમશૂ� માસ

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


v અહમશૂ�તા...અહમશૂ�તા...અહમશૂ�તા...

1. હં કશું જ નથી અને અે સંપૂણ� છ. અા બે ભાવ ભેગા થાયેુ

 તા ે �ાથ�ના થાય જ. અાવી �ાથ�ના કરતાંની સાથ ેજ

 હળવાફલ થવાય. અહમ ્ શૂ� થઈ જવાય. કારણ જ ેકાંઈૂ

 ભાર છ ત ે અહમ ્ ના ે છ. કાેઈના ે અભાવ-અવગુણ, ઉ�ેગ,ે ે

 અશાં�ત, મૂંઝવણ... અા બધ ું શાન ંુછ...? તા,ે  અાપણા અહમ્ે

 ન.ું .. અહમ ્ શૂ� થવાય તા ે હળવાફલ થવાય જ.ૂ

2. મહારાજ અને મોટાપુ�ષ કોની ઉપર કપા કરે છે ? કોનેૃ
 ક�ાણની ચાવી સ�પ ેછે ? કોન ે ક�ાણકારી ગુણો આપે
 છે ? તો હં નથી કરતો, મહારાજ અન ે મોટાપુ�ષ જ કરે છે -ુ
 આવી સમજણનો �ઢાવ હોય એન.ે ક�ાણકારી ગુણો એ
 શીખવાની-મથામણ કરવાની વ�તુ  નથી. વલખાં મારવાથી
 ગુણ ન આવે. ક�ાણકારી ગુણ એ કેવળ કપાનું જૃ
 પ�રણામ છે. જટેલી અહ� શૂ�તા �વશેષ તેટલો
 ક�ાણકારી ગુણોનો આશીવા�દનો ધોધ �વશેષ.

થઈ ગરીબને ગરજવાન િશ�ય થઈ રહે સવ�નો રે...

 થઇ ગરીબને ગરજવાન, �શ� થઇ રહે સવ�નાે રે...

 મેલી મમતા ને માન, �ાગ કરે તન ગવ�નાે રે...

 અેવા ઉપર �ી ઘન�યામ, સદા સવ�દા રા� રહે છ રે;ે

 સરે �ન�ળાનંદ કામ, અેમ સવ� સંત કહે છ રે...ેુ

અહમશૂ� માસ �ન�મતે ઠાકાેર� જમાડતા પહેલા સાૈ હ�રભ�ાેઅે અા પં��નું મનન કરવું.



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.



| | | | |

Play Kirtan

..Sð™wk Sð™ 01

..Sð™wk Sð™ 02

.. Sð™wk Sð™ 03

.. Sð™wk Sð™ 04

.. Sð™wk Sð™ 0…

.. Sð™wk Sð™ 06

 «tÚto™t - 

િવડીયો કીત�નનું દશ�ન અને �વણ કરવા માટે નીચે આપેલ ઈમેજ પર િ�લક કરવું.

..xuf

..01

..02

..03

..04

..05

..06

r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{tu, {qŠ‚™t Ëw¾{tk Mnusu h{tu;
r™{to™e ÚtE™u Ëti™u „{tu, ËíËk„{tk Ëti™u Mnusu ™{tu;
                  r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{tu.
‘nwk fkEf Awk’ yuðwk {t™ {qfe, ©eS™u Ëk…qýo f‚to fhtu;
nrh-{hS rð™t ftkE Út‚wk ™Úte, yuðtu ŒtË ¼tð rŒ÷{tk Ähtu;
ŒtË ¼tðu Ënw™u htS fhtu, {t™-{tux… «¼w™u ÄÞto fhtu.
                  r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{tu.
{tuxt™e yt„¤ Xhtðtu Atuze, Ëh¤ ÚtE™u htS fhtu;
™t™t™e yt„¤ …tðh Atuze, «u{u fhe™u htS fhtu;
Œþo™ ©eS™tk Ëti{tk fhtu, {wõ‚¼tðu Ëti{tk «er‚ fhtu.
                  r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{tu.
ðuý-fðuý Ën™ fhe™u, ¼th ™u ¼eztu ¾BÞt fhtu;
Ëuðt ƒeòÚte ðÄw fhe™u, yntu¼tð{tk SÔÞt fhtu;
™t™e™t™e ðt‚tu™e „tkXtu Atuze, {tuxwk …ux1 ht¾e™u VÞto fhtu.
                  r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{tu.
„wýtu …tu‚t™t òuðt Atuze, yð„wýtu …tu‚t™t xtéÞt fhtu;
yð„wýtu ƒeò™t ÷uðt Atuze, „wýtu Ëti™t „tÞt fhtu;
„wýtu Ëðuo Au ©eS™t, E»ÞtoÚte ™t ƒéÞt fhtu.
                  r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{tu.
{thtu ftkE ðtkf ™Úte, yuðt r™Œtuo»t fŒe ™t XÞto fhtu;
…tu‚u r™Œtuo»t Xhðt ƒeò™u, Œtur»t‚ fŒe ™ fÞto fhtu;
…tu‚t™t Œtu»ttu™u ytu¤¾e-ftZe, Ët[t ¼tðu r™Œtuo»t ÚtÞt fhtu.
                  r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{tu.
{nthts ™u {tuxt…whw»ttu suðwk, r™{to™e…ýwk „úÌtt fhtu;
{qŠ‚Ëw¾™tk …tºt Úttðtk, r™{to™e ÚtE™u SÔÞt fhtu; 
«¼w htS…tÚte …qht ¼htðt, {t™ ¾t÷e fhe r™{to™e ƒ™tu.
                  r™{to™e ÚtE™u «¼w™u „{t.

દાસ થાવું રે, સાૈના દાસ થાવું...

https://www.smvs.org/smvs-audio/detail/kariye-ghar-sabha/nirmani-git-nirmani-thaine-prabhune-gamo
https://youtu.be/r3KFc6YNm_I
https://youtu.be/b7QrIUOSZq0?t=942


Click to     Play Telefilm
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ytðtu Ëí…wÁ»t™u ytu¤¾eyu

અાવાે �નહાળીઅે

અભાવ-અવગુણ અેક ઝેર 

ટેલી�ફ�

અને તેનાથી દર રહીઅે...ુ

અેની ર�તે ર�ત આપણી ર�ે��

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

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ીની �દ�વાણી

આવો 

ગુ�વય� પ.પૂ.�ામી�ીની �દ�વાણીનો લાભ

િદ�વાણીનું �વણ કરવા માટે ઉપર 

આપેલ મૂિત� �  પર ��લક કરવું�

https://hdhbapji.org/
https://youtu.be/8ZN5ikCk4v4
https://youtu.be/VKL_8HV8JVw


 અેક વખત ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ�નું ડાકાેરમાં િવચરણ હતું� ર�તામાં અેક જ�યાઅે ગુ�દવે 
પ�પૂ� બાપ�ને લઘુ કરવા જવાનું હાવેાથી ગાડી ઊભી રખાવી� ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ�અે લઘુ 
કયા� બાદ બાજુમાં જ થાેડ ેદૂર અ�ય સ�ંાનું �વા�મનારાયણનું મંિદર �ેયું�
 સાજંનાે ચાર વા�યાનાે સમય થયાે હતાે� ઠાકાેર�ના ઉ�થાપનનાે સમય હતાે અેટલે 
ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ�અે સતંાનેે ક�ું� �ચાલાે, આપણે ઠાકાેર�ના દશન�  કરતા જઈઅે�”
 ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ�ની આ�ાથી ગાડી મંિદરના �વેશ�ારમાં �વેશી� �ાં બહાર આેટલા 
પર સતં બેઠા હતા�
 તેમણે ગાડી પર '�વા�મનારાયણ મંિદર� ઘન�યામનગર' નામ વાંચતા જ હિરભ�ાનેે 
ઠાકાેર�ના પડદા બંધ કરવા ક�ું અને જેમ તેમ બાેલવા લા�યા� �તમે તાે િવમખુ છાે� આમ છાે� 
તેમ છાે� અમા�ં મંિદર અભડા�ું�� આવું તાે ઘ�ં બાેલવા લા�યા� ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ�ની 
સાથ ે હિરભ�ાે હતા�
 ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ� માટે જેમ તેમ શ�દાે બાેલાતા �ેઈ તેઆે કેમ સહન કર� શકે �� 
આથી તેઆે પેલા સતંને રાેકવા માટે જતા હતા �ાં જ ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ�અે તેમને રાેક� દ�ધા�
 હિરભ�ાે અકળાઈ ઉ�ા� તેમ છતાં ગુ�દવે પ�પૂ� બાપ�અે તેમને અેક ડગલું પણ 
આગળ ન જવા દ�ધા અને ગાડીમાં બેસી જવા ક�ું અને અેક પણ શ�દ બાે�ા િવના મંિદરના 
કે�પસમાં�ચાેકમાં ઠાકાેર�ને પાંચ દંડવત કર�� ગાડીમાં બેસી મંિદરની બહાર લઈ લીધી�
આહાહા������ કેવું અે િદ�પુ�ષનું િનમાન� ીપ�ં છે�.. 

1.  આપણી ભૂલ બદલ કાેઈ રાેકટાેક કર ે�ાર ેકેવા િવચાર આવે છે � કેવી �િતિ�યા થાય છે ?

2.  ગુ�દેવ બાપ� જમે અહમશ�ૂયતા કેળવવા શ ંુકરવું પડશ ે?

3.  કાેઈ રાેકટાેક કર� ભૂલ બતાવી શકે તે માટે મા�ં વતન� � વાણી, �વહાર કેવાે રાખવાે પડશ ે?

4.  માનનું ખંડન થાય, દેહભાવને ઘસારાે આવે �ાર ેકેવા િવચારથી પાછા વળ�શ ંુ?

મનનીય ��ાે

«uhýt 
પામીએ 

દાસ�વભાવની ચરમસીમા અેટલે 

ગુ�દેવ પ.પૂ. બાપ�



(1)  15 વષ� સુધીના બાળકાેઅે બાળ સ�ંગ પરી�ા અાપવાની રહેશે.

(2) 15 વષ�થી ઉપરના મુ�ાેઅે �કશાેર-યુવા સ�ંગ પરી�ા અાપવાની રહેશે.

(3) બંને પરી�ાની પુિ�તકા સં�ાના તમામ બુક�ાેલ પરથી મળશે.

ના�ધ :
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