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અહમશૂ

v

તા...

ી મહારાજ ને માેટાપુ ષની સવાપ રતા અને
અાપણી અહમ્ શૂ

તા અાપણા હૈ યામાં અં કત થઈ જવી

ેઈઅે. અા બેનાે સમ વય થાય તાે તે ાથના બની

ય.

ાથના

પ ની હાેય કે ગ ની પણ અા બેનાે સમ વય થાય તે જ ાથના.
માેટપ અને અહમ્ શૂ
અને તેમાંથી જ

તા અા બેના સમ વયથી અહાેભાવ ગટે

ાથના નીકળે.

ાથના જન
ે ી થાય છે તેની

સવાપ રતા અને ાથના જે કરે છે તેની અહમ્ શૂ
સમ વય થાય
ીકાર થાય

ારે

તા અા બંનેનાે

ાથના થાય અને બંનેનાે

વસ ાઅે

ારે ાથના પહાચે.

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.

તવ દાસ તણાે દાસ થાવું રે ...

િવડીયો કીતનનું દશન અને વણ કરવા માટે નીચે આપેલ ઈમેજ પર િ લક કરવું.

આવો

ગુ વય પ.પૂ.

ામી ીની દ

ગુ વય પ.પૂ.

વાણીનો લાભ

ામી ીની દ

વાણી

િદ વાણીનું વણ કરવા માટે ઉપર
આપેલ મૂિત પર લક કરવું

પામીએ

«uhýt

દાસ વની મૂિત

હાલા ગુ

ઈ સ ૨૦૦૩ વા મનારાયણ ધામ ગાંધીનગર ખાતે ગુ કુ લ શ કરવામાં આ ું હતું જે અંતગત ગુ કુ લના
િવ ાથ આેને ભણાવવા માટે વા મનારાયણ ધામના કે પસમાં જ વા મનારાયણ ધામ િવ ાલય શ કરવાનું હતું આ
િવ ાલયમાં ઉ મ શ કાનેી ભરતી કરવા માટે સં ા ારા હેર વતમાનપ ાેમાં હેરખબર છપાવેલી તથા તેમાં
ભરતી થવા ઈ છતા શ કાનેા ઇ ટર ુ માટેનાે ન કરેલ િદવસ તથા ળ સમય જણાવેલ હતાે. જેમાં અેવું પણ
જણા ું હતું કે , ગુ પ પૂ વામી ી ઉમેદવારાનેા ઇ ટર ુ લેશે
આજે ઇ ટર નૂાે િદવસ હતાે ઇ ટર ૂ માટેનું ળ વાસણા મંિદર રાખવામાં આ ું હતું ગુ
પ પૂ
વામી ી વાસણા મંિદરે બરાજમાન હતા હજુ ઇ ટર ૂ શ થવાની વાર હતી અેટલે મંિદરથી મૂ તધામ હાૅલ તરફ
જવાનાે ર તાે છે ાં આગળના ભાગમાં થાેડાે કચરાે પ ાે હતાે. ગુ
પ પૂ વામી ીઅે આ કચરાે ેયાે અેટલે પાેતે
તે જ હાથમાં સાવરણાે લઈ ચાેક સાફ કરવા લા યા આ દર યાન અેક અ યા જણાતા હિરભ ે મંિદરના ચાેકમાં
વેશ લીધાે જેઆે પાેતે શ ક હતા અને ઇ ટર ૂ આપવા માટે આવેલા અેટલે તેમણે ગુ
પ પૂ વામી ીની ન ક
ાં મળશે મારે અેમને મળવું છે . તથા થાેડી ઇ ટર ૂ અંગનેી વાત કર
આવીને પૂછ ું કે પૂ સ સકં પ વામી
ગુ
પ પૂ વામી ીઅે હાથમાં સાવરણાે લઈને કચરાે સાફ કરતાં કરતાં પેલાે અ યા શ કને ઇ ટર ૂ ળ
બતાવી ક ું કે , અ ારે ાં બેસાે થાેડી વારમાં વામી
ાં આવશે અને ગુ
પ પૂ વામી ીઅે પેલા
અ યા શ કભાઈને ઇ ટર ૂ ળ પર બેસાડયા.
થાેડી વારમાં મંિદરનાે ચાેક સાફ કર ને હાથ ધાેઈ, ગુ પ પૂ વામી ી શ કાનેા ઇ ટર ૂ લવેા માટે ઇ ટર ૂ
ળ પર પહા યા અને જઈને પેલા શ કની સાથે વાત કરવા લા યા. ારે પેલા શ કે ક ું, “મારે તમા ં કામ નથી
વતમાનપ માં છાપાંમાં જેમનું નામ લ ું છે , જેઆે અમા ં ઇ ટર ૂ લવેાના છે અે પૂ. સ સકં પ નું કામ છે
ારે
ગુ
પ પૂ વામી ી બે હાથ ેડી અેટલું જ બાે ા કે , અે અમે જ છ અે આટલું સાંભળતાં જ આે ા શ ક
અ તશે તાજુ બ પામી ગયા : 'આેહાેહાે આટલું માેટંુ પાેતાનું ાન હ રાે હિરભ ાે છતાય પાેતે હાથમાં સાવરણાે
લઈને મંિદરનાે ચાેક વાળ શકે ?? અને ગુ પ પૂ વામી ીના આવા અદભૂત દાસ વપણાને િનહાળ અ ય કાેઈ પણ
વાતાલાપ થયા િવના પેલા શ ક ગુ પ પૂ વામી ી ારા કં ઠ બાંધીને સ સગ
ં ી થયા

મનનીય

ાે

1. માન, માેટપ, ેટસ છાેડી સ સંગમાં નીચી ટેલની સવ
ે ા થઈ શકે છે ?
2. ગત સંક પ સભામાં ગુ ની ચ મજ
ુ બ દેહભાવને છાેલવા માટે શું ય કયા ?
3. નીચી ટેલની સવ
ે ા કે વા મ હમાસભર થઈને કરવી ેઈઅે ?
4. સ સંગમાં કે વહારમાં પાેતાનું ેટસ જળવાય તે માટે કે વા ય ાે થાય છે ?
લેશન : અહમશૂ થવા માટે શું કરીશું ? કાેઈ પણ અેક બાબત ઢ કરવા ય

કરવાે.

સ

ંગ પરી ાની તૈયારી ચાલુ કરી દે વી.

મા પરી ા માટે ન હ પરં તુ

વનપ રવતન હે તુ પુ તકનું વાંચન કરવું.

