
Mðtr{™thtÞý {krŒh ðtËýt ËkMÚtt (SMVS)

{rn{t ð»to
W…¢{u

ytãMÚtt…f : „wÁŒuð ….…q.ƒt…S | «uhf : „wÁðÞo ….…q.Mðt{e©e

Family Time સભા - 3

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.



Page 4 of 11

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) �ગટભાવ-���ભાવ બહ જ રાખવાે. અે સંક� કાેઈ �દવસ ન ઊઠવા ુ
દેવાે કે, મહારાજ અને માેટાપુ�ષ નથી. જે �દવસે અે નથી અેવું થયું અે 

�દવસે રંડાણા. મ�હનાનાે, બે મ�હનાનાે, છ મ�હનાનાે સંયમ અેક સેક�માં 

ખાેઈ નાખશું. માટે ભલા થઈને અા વાત રગેરગમાં ઊતારી દે�ે. અે બધું જ 

જઅે છ. અા ર�ા અે.. મારી ભેળા જ છ. જેટલું અા �ઢ થશે તેટલાે અાપણે ે ેુ
�ન�ામ ધમ� (��ચય�) પાળી શકીશું.

(2) મહારાજ અને માેટાપુ�ષ અંતયા�મી જ છ. અાપણા દાેષાેને કહેતા નથી ે
તે તેમની કેવળ કપા જ છ. અાપણાથી કદાચ અા�ા બહાર વતા�યું હશે �ારે ેૃ
મહારાજ ને માેટાપુ�ષની ���માં કઇંક ફેર જણાશે. કાેઈને કાેઈ મા�મે 

મહારાજ તેની �શ�ા કરશે. �ારે સમજવું કે, અેમનું અંતયા�મીપણું ચુકાયું 

છ.ે

(3) જેને મહારાજ અને માેટાપુ�ષનું �ગટપણું-અંતયા�મીપણું રહેતું હાેય તે 

નાનામાં નાનાે હાેય તાે પણ તે માેટાે છ, અને જેને �ગટપણું-અંતયા�મીપણું ે
ન રહેતું હાેય તે માેટાે છતાંય, સાવ નાનાે છ. જેણે મહારાજની કાેરે માેટા થવું ે
હાેય તેમણે �ગટપણું અને અંતયા�મીપણું ફર�જયાત �ઢ કરવું પડે. મહારાજે 

અાપણને કેટલા માેટા કયા� છ ? અે માે�પને �નભાવવા માટે �ગટભાવ ે
અને અંતયા�મીપણું ફર�જયાત છ.ે

(4) મહારાજના �ગટપણાની �ઢતા રાેજબરાેજના �વનમાં બહ જ�રી છ. ેુ
મા� ��તમા ��પે �ગટ છ અે કારણ સ�ંગનાે �સ�ધાંત નથી. 'સદા �ગટ ે
છ' અે �ઢાવ કરવાે પડશે. �ાભા�વક રીતે વતા�યા કરે... અહેસાસ રાખવાે ે
ન પડે.. રહે જ. કાેઈપણ �ાનમાં 'અા ર�ા મહારાજ.' કાેઈપણ �ળે 'અા 

ર�ા મહારાજ.' કાેઈપણ ���તમાં 'અા ર�ા મહારાજ.' ન થવાના ઘાટ થાય 

છ, સંક�-�વક� થાય છ, મનની સાથે રમવા માંડીઅે છીઅે અેનું કારણ ે ે
'મહારાજ ને માેટા �ણે છ.. અંતયા�મી છ..' અેનું �ણપણું નથી રહેતું. અેનાે ે ે
�ઢાવ નથી.
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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.

અાે�ડયાે કીત�નનું �વણ કરવા માટે 

બાજમાં અાપેલ Button પર ��ક કરાે..ુ

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

| | | | |

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/SK1uAg4ugFs
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.

«uhýt 
પામીએ 

“અારતી બાદ દંડવત તાે ન જ ભૂલાય...”
 �ાનસ��15ના �થમ િદવસ ે સ�ંયા સશેનના અંતમાં સ�ંયા આરતી થઇ� 

સ�ંયા આરતી બાદ �વ�ાને સલં��� અ�ય સચૂનાઆે આપવામાં આવી� બી� 
બાજુ ગુ��અે આરતી બાદ ઠાકાેર�ને બે દંડવત કયા�� દંડવત બાદ ગુ�� આસન 
પર �બરાજમાન થયા� ગુ��અે તુરત હ�તમાં માઈ�ાેફાને લઈને ક�ું કે, 
�ઠાકાેર�ની અ�ારે આરતી થઇ છે તાે બધાય મુ�ાે સભામાંથી ઊભા થાવ �ારે 
અવ�ય બે દંડવત કર� લવેા�� આવી ર�તે ઘણી વખત જુદા�જુદા �સગંાેમાં સમૈયા�
ઉ�સવાેમાં હ�રાનેા સમૂહની વ�ચ ેમહારાજની અ�પ ગિરમાને પણ ચ�ૂા નથી 
અને સમાજને ચકૂવા દ�ધી નથી�

 અે જ ર�તે, તા�15/11/2021ને સાેમવારના રાજે �બાેિધની અેકાદશીના 
િદવસ ે બાપા�ી �ાગટ�ાે�સવ વખતની સભામાં �ાગટ�ાે�સવની આરતી બાદ 
આનંદાે�સવ બાદ અેનાઉ�સર પૂ�સતેં સચૂના આપી કે, અ�ારે બાપા�ીના 
�ાગટ�ાે�સવની આરતી થઇ છે� તાે સભાના અંતે �ારે ઊભા થઈઅે �ારે બે 
દંડવત કર�ને ઊભા થવું� આ વાત સાંભળતા ગુ��અે તુરત ઈશારા �ારા ક�ું કે, 
પાંચ દંડવત કરવા� આજે બાપા�ી �ાગટ�ાે�સવનાે િવશષે િદવસ છે તાે પાંચ દંડવત 
કર�ને િવશષે રા� કરવા� આમ, �ૂળ ���અે અ�પ જણાતી બાબતમાં પણ 
મહારાજ કે બાપા�ીની ગિરમા �ારેય ગાૈણ થવા દ�ધી નથી અને મિહમા જ વધાયા� 
છે�

મેસજે �� ગમે �ારે આરતી પૂણ� થાય �ારે અવ�ય બે દંડવત કરવા જ અને િવશષે 
કાેઈ િદન હાેય �ારે રા� કરવા માટે િવશષે સાધન કરવા� આરતી બાદ ઠાકાેર�ને 
દંડવત કયા� પછ� ગુ��ને પણ દંડવત કરવા �ેઈઅે� અેવી જ ર�તે ગુ��ના �ારે 
દશન�  થાય �ારે પણ અવ�ય દંડવત કરવા�

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


દા દાસના સ

હાે �ી� તમા�ં �ગટપણું,

      અંતયા�મીપણું અખંડ રહાે...



દા દાસના સ

�ગટભાવ 

અેજ ખરાે 

�ેમ



�વષમ દેશકાળમાં 

બચવાના ઉપાય
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