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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�ા

(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



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 - 

અભાવ, અવગુણ, અમ�હમાની..

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

ઓ�ડયો કીત�નનું દશ�ન અને �વણ કરવા માટે નીચે આપેલ ઓ�ડયો િચ�ન પર િ�લક કરવું.

y¼tð, yð„wý, y{rn{t™e ðt‚tu fŒe ™ fheyu;
y¼tð, yð„wý, y{rn{t™e ðt‚tu ft™u ™ Äheyu
y¼tð, yð„wý™e ðt‚tuÚte, Sð ‚tu Ëq™fth ÚtE òÞ;
yu{tkÚte ÿtun fh‚tk fh‚tk, yËwh¼tð ytðe òÞ
«¼w{tk «er‚ Út‚e ™Úte, ‚u™wk fthý yt s Au;
Sð ™tŒth ÚtE „Þtu Au, ‚u™wk fthý yt s Au
ƒeò™t Œtu»ttu òuðtÞ õÞtkÚte, Œtu»ttu™t ¼kzth Aeyu;
«¼wyu yt…ýt òuÞt ™Úte ‚tu, ƒeò™t Œtu»t ™ òuEyu
Ëti{tk {nthts rƒhts{t™ Au, yð„wý ftu™tu ÷Eyu ?
{nthts™tu yð„wý ÷E™u, õÞtk sE™u …Ae Xheyu
Ëh¾u Ëh¾t ¼u„t {¤e™u, …t…™tk …tux÷tk ™ ¼heyu;
…t u‚t™t Œt u » t t u  ftZe™ u, h w r[{t k  z„ ¼heyu
r™Œtuo»t ƒ™ðt r™Œtuo»t ÚtEyu, r™Œtuo»t fŒe ™ Xheyu;
r™Œtuo»t Xhðt Ët{u™t™u, Œtur»t‚ fŒe ™ fheyu
…k[{nt…t…Úte AqxtÞ, y…htÄÚte AqxtÞ ™rn;
ƒeswk ytuAwk Útþu ‚tu [t÷þu, y…htÄ ftE™tu ÚttÞ ™rn
„wýtu Ëti™t òuÞt fhðt, ‚tu „wýtu yt…ýt{tk ytðu;
E»Þto, ytkxe, …qðto„ún ™u WŒTðu„ Ëðuo ¼t„e òðu
y¼tð-yð„wý™t {åAhtu™u, ËŒtÞ y{u Wztzeyu;
„wý y™u {ntíBÞY…e, Vxtfzt ¾qƒ Vtuzeyu

...xuf

...01

...02

...03

...04

...05

...06

...07

...08

...09

https://www.smvs.org/smvs-audio/detail/mahima-geet/mahima-geet
https://youtu.be/r3KFc6YNm_I
https://youtu.be/r3KFc6YNm_I
https://youtu.be/HvvVynsU5Rs
https://www.smvs.org/smvs-audio/detail/padharo-pran-aadhar/abhav-avgun-amahima-ni-vato


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

ગુણ�ાહક ��� કેળવીએ.

િદ�વાણીનું �વણ કરવા માટે ઉપર 

આપેલ મૂિત� �  પર ��લક કરવું�

https://hdhbapji.org/
https://youtu.be/8ZN5ikCk4v4
https://youtu.be/jsOFbdG3U1Y
https://youtu.be/jsOFbdG3U1Y


પામીએ «uhýt 

 �પાનની અેક અેરલાય�સ કંપની િવ�ભરમાં તનેા અ�ભુત સમયપાલન અને �શ�ાચાર માટે 
��ાત હતી� અેક િદવસ સ�ંેગાવેસાત કાેઈ અેક કમ�ચાર�ની નાની શરતચકૂ ના કારણે િદવસભરના 
તમામ ઉ�યનાનેું સમયપ�ક ખાેરવાઈ ગયું. કેટલાક cargo ઉ�ા નહી� અેરલાઈ�સમાં વાતાવરણ તંગ 
થઈ ગયું�

 વષા�થી ચાે�સાઈભયા� સમય સાથ ે ચાલતી આ અેરલાઇ�સના ઇ�તહાસમાં �ારેય આવી 
પિર���ત નહાેતી સ��ઈ� તાબડતાેબ આમ કેમ થયું � કાનેા લીધે થયું ? તનેી તપાસ કરતાં બી� 
અિધકાર�આે હજુ ભૂલ બતાવે અે પહેલા આ અિધકાર�અે �તે જ ભૂલ �વીકાર�� પાેતાની કારક�દ�� 
��ત�ા ગુમાવવા કરતાં અેરલાઇ�સની ��ત�ાને ધ�ાે વા�યાે તનંુે વધુ દુઃખ અને અફસાેસ હતાે� પરંતુ 
અેરલાઇ�સ સચંાલક ક�મટ�ને આ ભૂલ મા�ય નહાેતી� આ અિધકાર� માટે બરતરફ આેડર� ની મા� બે લીટ� 

�જ લખવાની તૈયાર� હતી� સમ� �મિટ� ગનું વાતાવરણ ગરમ અને તંગ થઈ ગયું હતું� સચંાલકના મખેુ આ 
અિધકાર� માટે રંજના શ�દાે જ સરતા હતા� આ સમયે અેક પીઠ અને શાણા સચંાલકે બધાની વ�ચ ેઅેક 
��તાવ રજૂ કયા� કે� �આ અિધકાર�ને બરતરફ કરવાના આપણા અફર િનણ�યમાં કાેઈ �કારની 
પનુ�િવચારણા કરવાનાે �� જ ઉભાે થતાે નથી� પરંતુ �ે સાૈ સમંત હાેય તાે આપણી કંપનીમાં �છે�લા 20 
વષ�થી� કાય� કરતા આ અિધકાર�ની કામગીર� ઉપર મા� બે �મિનટ થાેડી નજર નાખંી લઈઅે તાે � સાૈઅે 
મુક સમં�ત આપી� થાેડી જ �ણાેમાં અેરલાઇ�સમાં �ેડાયા �ારથી આજ સધુીની તેમના કાયન� ી 
સફળતાની હક�કતાે અને આકંડા કાે��યુટરના ��ન પર ઝબકવા લા�યા� જેમાં ��ેક �ણે તેમની 
સફળતાનાે આકં ઉપર તરફ સરકતાે હતાે� જેમાં કંપની માટે મહ�વના કાયા�માં આ અિધકાર� મ�ુ હતા� 
�ણ આતંરરા�� �ય ઉ�નાનેી શ�આત કરતાં પહેલા અ�ય દેશમાં ગયેલા ડલેીગેશનાનંુે ને���વ તેમનું જ 

�હતું� તેમણે કંપની માટે આપેલા બ�લદાનથી �મિટ� ગમાં બેઠેલા સાૈ સચંાલકાે �ભાિવત થયા� આ�ાેશના 
બદલે અ�ભવાદનથી રેખાઆે ઉપસી રહી હતી� મા� અેક હળવી ઠપકાની ના�ધ લખી સ�મ�ત ઉભી થઈ 
ગઈ� આ અદભુ્ત તાકાત હતી મા� ગુણ�ાહક ���ની. જણેે અભાવ�અવગુણ� નફરત તથા આ�ાેશના 
વાતાવરણને દબાવી દ�ધું�

(1) કમ�ચાર�ની ભૂલ બદલ અેરલાઇ�સ કંપનીના સંચાલકાે તેમને કઈ ���અે �ેતાં હતા ?

(2)  �ે��કલ �વનમાં સ�સંગમાં કે �વહારમાં કાેઈથી આવી ભૂલ થાય તાે આપણે તેમને 

      કેવી ���થી �ેતાં હાેઈઅે છ�અે ? 

(3)  ગુણ�ાહક ��� થાય તાે આપણને શ ંુફાયદા થાય ?

(4)  કાેઈ પણ સ�ેંગ�પિર��િત બને તેમાં �ે ગુણ�ાહક ��� કેળવીઅે તાે કેવા હળવાફલ રહેવાય � ૂ

      ��ે��કલ કાેઈ સ�ેંગ બ�યાે હાેય તને ું મનન કરવું�)

મનનીય ��ાે

 લેશન : ઠાકાેર� જમાડતી વખતે ��� કે વ�તુના ગુણ ગાવા

ગુણાે સાૈના �ેયા કરવા, તાે ગુણાે...ગુણાે સાૈના �ેયા કરવા, તાે ગુણાે...ગુણાે સાૈના �ેયા કરવા, તાે ગુણાે...
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