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ઉપ મે

અહમશૂ

માસ

અા માસમાં અમલમાં મૂકવાના PLના મુ ા

(1) હંુ , મ, મા ં , મને અને મારે અા પાંચ શ ાેનાે
રાેજબરાેજના વનમાં ઉપયાેગ ન જ કરવાે.

(2) દરે ક યામાં પાેતાનું કતાપણું ભૂલી મહારાજને
કતા કરવા-કતા સમજવા.

અહમશૂ

v

તા...

1. અિ ત નાે લય અેટલે શું ?
તા.ે.. જયારે મહારાજ અને માેટાનું બધું જ અાપણું થઈ ય.
અેટલે કે અેમનાે ભાવ, અેમનું ગમતું, અેમની ચ, અેમનાે
સંક , અેમનાે અ ભ ાય... અા તમામ ભાવ, ગમતું, ચ,
સંક અને અ ભ ાય, અાપણા બની ય ારે મહારાજ પ
થઈ શકાય અને સંપૂણ મૂડીનાે વારસાે પા ા કહે વાય. અે જ
અિ ત નાે લય કહે વાય.
2 . ન વક
અવ ા અેટલે જ
વસ ાઅે
ીકાર...
અહમશૂ અવ ા... હં ુ કશું નથી. અેમની મહતા ને અાપણી
ૂનતા... માેટા માેટા ાનીઅાે, વ ાનાે, પં ડતાે જે નથી કરી
શ ા તે અા વાત, મહારાજ ને માેટા અાપણી પાસે કરાવવા
માંગે છ.ે અહમ્ શૂ અવ ા વત ારે સુખનાે ધાેધ છટે
ૂ અને
અંતર ટાઢંુ ટાઢંુ થઈ ય.

થઇ ગરીબને ગરજવાન, શ
મેલી મમતા ને માન,

થઇ રહે સવનાે રે ...

ાગ કરે તન ગવનાે રે ...

અેવા ઉપર ી ઘન યામ, સદા સવદા રા

રહે છે રે ;

સરે ન ુ ળાનંદ કામ, અેમ સવ સંત કહે છે રે ...
અહમશૂ

માસ ન મતે ઠાકાેર

જમાડતા પહે લા 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.
™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.

કાેઈ રા

કરે કે ના કરે ...

ftuE htS fhu fu ™t fhu, {thu htS ‚{™u fhðt Au;
ftuE áZ‚t fhu fu ™t fhu, {thu Ë{sý™e áZ‚t fhðe Au ...xuf
{™™wk „{‚wk {qfe™u «¼wS, {thu „{‚wk ‚{thwk fhðwk s Au,
ftuE hwr[{tk hnu fu ™t hnu, {thu hwr[{tk ËŒtÞ hnuðwk Au ...ftuE
{rn{t Ë¼h ÚtE rŒÔÞ¼tðu, „wý ‚{tht „t‚tu Vhwk;
ftuE Ëuðt fhu fu ™t fhu, Ëuðt ‚{the fhðe s Au ...ftuE
{tht MðY…™tu ÷Þ fhe™u, ‚{tht MðY…{tk ÷u÷e™ Úttðwk;
ftuE ŒtË ƒ™u fu ™t ƒ™u, {thu ŒtËt™wŒtË ƒ™ðwk s Au ...ftuE
f]…t fhe ‚ð rƒhŒ òýe, {qŠ‚™tk Ëw¾{tk htÏÞt s Au;
ftuE æÞt™ Ähu fu ™t Ähu, {thu æÞt™ ‚{thwk Ähðwk s Au ...ftuE
‚ð [hý™e hs ƒ™e™u, {nt…Útthe ËwÄe hnuðwk s Au;
ftuE rðÎ™tu ytðu fu ™t ytðu, {thu htS ‚{™u fhðt Au ...ftuE

Play Kirtan

htS 01
htS 02
htS 03
htS 04
htS 05

આવો

ગુ વય પ.પૂ.

ામી ીની દ

વાણીનો લાભ

કતાપણું

ગુ વય પ.પૂ.

ામી ીની દ

વાણી

િદ વાણીનું વણ કરવા માટે ઉપર
આપેલ મૂિત પર લક કરવું

પામીએ

«uhýt

શ યના પણ દાસ થયા...
ગુ દવે પ પૂ બાપ દર શુ વારે વા મનારાયણ ધામ ખાતે ાત સભામાં લાભ આપવા
ં
વાસણાથી પધારતા આ સભામાં બધાય સતંાે પાષદાે, સાધકાે અને હિરભ ાે હાેય અેટલે ખૂબ ઉચાે
લાભ આપતા અેટલે ગુ દવે પ પૂ બાપ કદ શુ વારની સભા ચકૂે નિહ અને ગુ વય પ પૂ વામી ી
પણ ગુ દવે પ પૂ બાપ નાે લાભ લવેા ખૂબ ઉ સકુ હાેય તેઆે પણ આ લાભ ચકૂતા જ નહી ં આ વષ
૨૦૧૭ ગુ વય પ પૂ વામી ીને િવદેશ િવચરણ અથ જવાનું હતું અને અે િદવસે શુ વાર હતાે ગુ વય
પ પૂ વામી ી ગુ દવે પ પૂ બાપ નાે લાભ લવેા માટે ખૂબ ઉ સકુ હતા. પરં તુ ગુ દવે પ પૂ બાપ ને
ખબર પડી કે ગુ વય પ પૂ વામી ીને બે માસ સધુી િવદેશ િવચરણ છે અેટલે ગુ દવે પ પૂ બાપ અે
સામેથી ગુ વય પ પૂ વામી ીને ક ું કે માર શુ વારની સભા કે સલ કરાે અને તું બે માસ સધુી
િવદેશ િવચરણ કરવાનાે છે અેટલે સતંાે હિરભ ાનેે બે મિહના સધુી લાભ મળશે નિહ અેટલે મારા બદલે
તાર સભા ગાેઠવી દે અને તું લાભ આપ ” ગુ વય પ પૂ વામી ી પણ દાસ વભાવની મૂ ત છે અેટલે
અેમને ાથના કર કે બાપ મને પણ આપનાે બે મિહના સધુી લાભ મળશે નિહ તાે આપ લાભ આપવા
પધારાે તાે મને પણ લાભ મળ જશે પણ ગુ દવે પ પૂ બાપ અે ગુ વય પ પૂ વામી ીની જ સભા
ગાેઠવવાનું ક ું ને અેમણે ક ું તે પછ થી દર શુ વારે લાભ આપવા આવવાનું જ છે પણ તમે બધા
અ ારે વામીનાે લાભ લઈ લાે ”
ગુ દવે પ પૂ બાપ અે પાેતાનાે લાભ જતાે કર ગુ વય પ પૂ વામી ીનાે લાભ સહુ ને અપા ાે
આવી ર તે વયં ગુ પાેતાનાે લાભ જતાે કર પાેતાના શ યનાે લાભ લવેા સાનૈે આ હ કરે અેમાં ગુ ના
સરળતાના દાસ વપણાનાં િદ દશન થાય છે

મનનીય

ાે

1. આપણી વાત જતી કર ને ેડવેાળાની વાતનાે કે ટલાે વીકાર થઈ શકે છે ?
2. જમ
ે ાં આપણી આવડત
લ હાેય અે સવ
ે ા બી ને સાપવાની થાય ારે કે ટલા રા થકા અે
સવ
ે ા સાપીઅે છ અે ?
3. આપણી ેડવેાળા કે નાનાને આપણાથી આગળ કરવામાં આવે ારે દેહભાવને કે વાે ઘસારાે આવે છે ?
4. આપણી ેડે સવ
ે ા કરનારા સ યાન
ે ે લીડરનાે કે અ યનાે રા પાે અપા ાે છે કયા કારણથી રા પાે
નથી અપાવી શકતા ?
લેશન : પડદાની પાછળ રહી ેડેવાળાને અાગળ કરી રા પાે અપાવતા શીખવું.

સ

ંગ પરી ાની તૈયારી ચાલુ કરી દે વી.

મા પરી ા માટે ન હ પરં તુ

વનપ રવતન હે તુ પુ તકનું વાંચન કરવું.

