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ઉપ�મે

(1) દરરાેજ ઠાકાેર� જમાડતી વખતે સંતાે-હ�રભ�ાેના 

     ગુણાનુવાદ કરવા (તેમાંય જેમની સાથે �વશેષ રહેવાનું 

     થતું હાેય, જેમના �વશેષ અભાવ-અવગુણ અાવતા હાેય 

     તેમના ગુણાનુવાદ કરવા.)

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)  અભાવ-અવગુણ અને અમ�હમાની વાત ન કરવી, 

      ન સાંભળવી, ન �વચારવી કે અભાવ-અવગુણની 

      વાતાેમાં ભેગા પણ ભળવું ન�હ.

ગુણ�ાહક માસ

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


v
  ગુણ�ાહક ��� એટલે...

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલે ગુણાનેા �ાહક થવું�

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલે ભયા� થવાનાે અેકમા� ઉપાય.

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલ ે�ભુમાં �ી�ત થવાનું સાૈથી માેટું કારણ.

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલ ેસમૂહ�વનમાં રહેવા છતાં સ�ુખયા રહેવાનાે અેકમા� ઉપાય�

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલે સદાય આનંદમાં રહેવાનાે �દુઈ ઈલાજ છે�

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલે સાનૈા �હાલા થવાની તરક�બ.

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલ ેિવના �યાસ ેગુણસભર થવાની કળા�

-  ગુણ�ાહક ��� અેટલે િવના આવડતે આવડતવાળા થવાની તરક�બ.



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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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 - 

મ�હમા ગીત

તાર� મૂ�ત� � રે,  છે �ે ને�નંા ે શણગાર;
ને�નંા ે શણગાર,  મારા હેડા ં કેરા ે હાર. . .તાર� ટેક
માેહન તાર� મૂ�ત� � �ેઈને,  ભૂલી છંુ તનભાન;
નીરખતા ંનજરામા ંથઈ છંુ, ગજરામા ંગુલતાન... તાર� ૦૧
માથ ે ઝ�ણી પાઘ મનાેહર,  સદંુર �ેત શર�ર;
નથી રહેતી તા�ં �પ િનહાળ�, નરનાર�ન ેધીર...તાર� ૦૨
બાં�ા ે જડાઉ બાંધેલ બાજુ,  કાજુ ધમ�િકશાેર;
��ાનંદ કહે માેહી છંુ વેણ,ે નેણે �દુ �ેર...તાર� ૦૩

{rn{tÚte „wýtu ytðu, Œtu»ttu Ëðuo ¼t„e òÞ;
{rn{tÚte ¼Þto ÚtðtÞ(2), ÷wÏ¾t…ýwk ‚tu òÞ
{rn{tÚte Ëwr¾Þt ÚtðtÞ, WŒTðu„ yþtkr‚ òÞ;
n‚tþt ™u r™htþt(2), ÷t¾tu „tW Œqh òÞ
{rn{tÚte ftÞoût{‚t ™u, WíËtn ðÄe òÞ;
„{u ‚uðtk y½htk ft{(2), Ënu÷tk Ënu÷tk ÚttÞ
òu {rn{t Ë{òÞ ‚tu, yð¤wk ftkE ™ ÷t„u;
¼th, ¼eztu ™u ‚f÷eV(2), ¾tuxwk õÞthu ™ ÷t„u
{rn{t™e ðt‚tu òuztu, y{rn{t™e ‚tuztu;
Mð™tu {rn{t Atuze Ëti™u(2), htS fhðt Œtuztu
òu {rn{t Ë{òÞ ‚tu, „wý ÷E þftÞ;
{rn{t™e áÂ»x ÚttÞu ‚tu(2), yð„wý ™ ÷uðtÞ
su™u sux÷wk {ntíBÞ, ‚u™u ‚ux÷wk s‚™ ÚttÞ;
{rn{t Ë{ßÞt rð™t(2), yuf z„÷wk ™ ¼htÞ
{nthts-{tuxt, Ëk‚tu-¼õ‚tu, …tu‚u …ý Au yuf;
[thuÞ™wk òu {ntíBÞ(2), Ë{su ‚tu …ntuk[u Auf
[th MðY…™wk {ntíBÞ, Ë{sðwk s …zþu;
[th{tkÚte yufuÞ™wk òu(2), ytuAwk nþu ‚tu ™zþu
Ëðtuo…he, Ëðtoð‚the, Ëðo™t f‚to ©eS;
ËŒtÞ rŒÔÞ, «„x-«íÞût(2), Ë{S fhtu htS
{tuxt…whw»t™e ËtÚtu fhtu, r™Œtuo»t rŒÔÞ ytí{ƒwÂØ;
™u„urxð™e …tìrÍrxð(2), ÚtE òÞ ËeÄu ËeÄe
ËkƒkÄðt¤t Ëk‚tu-¼õ‚tu{tk, ©eS rƒhtsu Au;
r™{to™e ™u ŒtË ÚttÞ(2), ‚u Ëw¾{tk ht[u Au
f]…t fhe™u {qŠ‚{tk htÏÞt, Œun ™rn {wõ‚ Aeyu;
Mð¼tð-«f]r‚ x¤e òÞ (2), …whw»ttu¥t{™e áÂ»xyu
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...10

...11
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{rn{t, {rn{t, Ëti™tu {rn{t;
                  {rn{t {rn{t, Ë{Syu {rn{t.
                                  {rn{t, {rn{t...xuf

https://www.smvs.org/smvs-audio/detail/mahima-geet/mahima-geet
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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

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


પામીએ «uhýt 
 સ�� િન�કુળાનંદ �વામી વૈરા�યની મૂ�ત� � હતા� તેથી સતંાનેે તેમની સાથ ે રહેવું અઘ�ં પડતું� �વામીની 

���ધાવ�ામાં સવેામાં માેરારચરણદાસ� નામે અેક �શ�ય રહેતા� સ�� િન�કુળાનંદ �વામીને વૈરા�યના, 

�ા��ના મિહમાના પદાે રચતાં ને તેમના �શ�ય માેરારચરણદાસ રાગઢાળનાે �ાસ બેસાડવાની સવેા 

કરતા�

 અેક િદવસ સ�� િન�કુળાનંદ �વામીઅે અેક પદની રચના કર� માેરારચરણદાસ�ને રાગ બંધ 
ંબેસાડવા ક�ું, રસાેઈનાે વખત હતાે� માેરારચરણદાસ ેશરત મૂક�� �તમે ભરેલાં ભીડાનું શાક બનાવી 

ંઆપાે તાે પદનાે ઢાળ બેસાડી આપું�� �વામી ભીડા લઈને રસાેડામાં ભા� ચટેંૂલી પડી હતી� તેથી 
ંવૈરા�યમૂ�ત� � �વામીઅે િવચાયુ� કે� �સાધુઅે ભરેલા ભીડા માંગીને શનેા જમાય �� માટે �વામીઅે ભા� ધાેઈ 

ંવઘાર કયા�� પદનાે ઢાળ બેસાડી રસાેડામાં જમવા આ�ા� થાળમાં ભરેલા ભીડાના બદલે ભા� �ેતાં 

તેમનાે િપ�ાે આસમાને પહા�ચી ગયાે� પાેતે �શ�ય�ાને હાવેાથી ગુ�ને કશ ંુકહી ન શ�ા� પરંતુ મનાેમન 

ગાંઠ વાળ� દ�ધી કે� આનાે બદલાે લઈશ જ.

 સ�� િન�કુળાનંદ �વામી જે પદ�ક�તન� ાે રચતા તનેી હ�ત�લ�ખત �તાનેા ખરડા ભેગા કરેલા હતા� 

બદલાે લવેાની ભાવનાથી રા�ે બધી �તાનંુે પાેટલું વાળ� વડતાલના ગાેમતી તળાવના પાણીમાં નાખંી 

દવેાની યાજેના ઘડી� િવચારેલ યાજેના મજુબ રા�ે અેક વાગે �તાનંુે પાેટલું લઈ ગાેમતી તળાવમાં નાખંવા 

ગયા� પરંતુ આખા તળાવનું પ�ં સકૂાઈ ગયેલું તેથી બીજે ગામ ગયા� �ાં પણ પાણી સકૂાઈ ગયું� �ી� 

ગામ ગયા� અેમ કરતાં ચાેથા ગામ ગયા� આખું તળાવ પાણીથી ભરેલું �ેઈ રા� થઈ ગયા ને �તાે 

તળાવમાં નાખંવા દાે�ા� અે જ વખતે મહારાજે તેમની ���ની શ�� લઇ લીધી� સરુદાસ બની ગયા� �ાં 

જવું ર�તાે ન સઝેૂ અેવા િદશા�મ થઇ ગયા�

 આ બાજુ પરાેિઢયે સ�� િન�કુળાનંદ �વામીઅે �ગીને �ેયું તાે માેરારચરણદાસ� �ાંય ન જડ�ે 

છેવટે વડતાલની પડખનેા ગામમાં શરે�અે શરે�અે ભટકતાં મ�ા� હિરભ�ાેઅે ગાડ ે બેસાડી સ�� 

િન�કુળાનંદ �વામી પાસ ેલા�ા� �વામીઅે બધું પૂછ�ું માેરારચરણદાસ ેપાેક મૂક� ને ર�ા તથા થયેલ �ાેહ 

માટે પ�તાવાે થયાે� પાેતે જ પાેતાના હાથ ે પાેતાના સખુનું �ાર બંધ કયુ� હતું�

1.  આપણને આપણી આવડત� skill અંગે કઈ કઈ બાબતે માન આવે છે ?

2.  પાેતાના �વનમાં આવું માન આવવાનું કારણ શ ંુ?

3.  નાની બાબતે માન આવે તને ે ટાળવા શ ંુકર�શ ?

મનનીય ��ાે

�ે �ે અપરાધ ન થઈ �ય...�ે �ે અપરાધ ન થઈ �ય...�ે �ે અપરાધ ન થઈ �ય...

 લેશન : અાજ સુધી કાેઈ મુ�નાે અાપણા અહંકારે કરીને �ાેહ થઈ ગયાે હાેય તાે 

મહારાજની અને માેટાપુ�ષની મૂ�ત� અાગળ કગરીને �ાથ�ના કરી માફી માંગવી.



આવા ેગુણ�ાહક માસનુ લેશન કર�અે���ં

આવા ેસક�પ સભાના સારનુ �વણ કર�અે���ં ં

https://youtu.be/Xrk6Eg8sbLs
https://youtu.be/XWSXFRVeNsE
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