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                         બાળમિત્રો ! આ ઘનશ્યાિ એ આપણી બાળસભાનો બાળક છે. 

                 ત ેઉિંરે ખુબ નાનો છે, પણ આ કોરોના જવેા િહાશતેાનની સાિ ેલડનારો  

ખબુ િોટો યોધ્ધા છે.  તે ઘરની અદંર સનેનટાઇઝર રૂપી બદંકુને જોડે લઈન ેજ ફરે છે. 
 

દર બે કલાકે પોત ેઅને પરરવારના તિાિ સભ્યોના હાથને સનેનટાઇઝ કરાવ ેછે 

અને હા, દર વખત ેસાવચતેીરૂપી સચૂના તો આપ ેજ છે કે   "જો જો હોં.... 

હાથન ેિોં ઉપર ના જવા દતેા અને જરૂર પડે ત્યારે આ ઘનશ્યાિ યોધ્ધાન ે

બોલાવી લેજો, ત ેતિારી સાથ ેજ છે." 

 

શુ ંબાળમિત્રો તિારે ઘનશ્યાિની જિે "કોરોના વોરરયર" બનવુ ંછે?  

 

 

         તો, આગળ આ પુસ્તક સ્વરૂપ ેઘનશ્યાિ શું-શું આ યુધ્ધ લડવા કરે છે, ત ે

જાણીય ેઅને એ  પ્રિાણ ેકરીએ. 



  

              બાળમિત્રો, સવેક દરરોજ સવારે વહેલા ઉઠીન ેકોરોનાથી બચવા  

િહારાજ, બાપા, ગરુુદવે પ.પ.ૂબાપજી અન ેગરુુવયય પ.પ.ૂસ્વાિીશ્રીને 

 પ્રાથયના કરંુ છંુ, અન ેહા આપણા વ્હાલા ગરુુવયય પ.પૂ.સ્વાિીશ્રીએ  

િહા કોરોનારૂપી-દહેાભભિાનન ેટાળવા પ્રાથયના કરવાનુ ંકહ્ુ ંછે તનેા િાટે  

પણ પ્રાથયના કરંુ છંુ, તો ચાલો હવ ેપ્રાથયના કરીએ... 

આપન ેજ ેભાષાિાં પ્રાથયના કરવી હોય ત ેભાષા પર ટચ કરો. 

https://www.youtube.com/watch?v=zw8__A6Xt4o
https://www.youtube.com/watch?v=e7ZipKnrMYE
https://www.youtube.com/watch?v=-7VsdTqOyvs


  

  

 

 

MY BAL SABHA 



 

  

 

 પ્રથિ: સ્વાિી ! િહારાજ  
અને િોટાપુરુષને રરઝવવાનો  
સહેલાિાં સહેલો ઉપાય 
બતાવોને !!! 
 

પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : 
િહારાજ અને િોટાપુરુષને 
રીઝવવાનો સહેલાિાં સહેલો 
ઉપાય છે સાચા ભાવે ભજન 

પ્રાથયના કરવી. 
 
નસ્િત : દયાળુ,ભજન અને પ્રાથયના એટલે શું? 
 

પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : ભજન એટલે સ્વામિનારાયણ િહાિંત્રનું રટણ કરવું, 
તેની લગની લાગવી, હાલતાં-ચાલતાં અખંડ સ્વામિનારાયણ... સ્વામિનારાયણ... 
કયાય કરીએ તેને કહેવાય ભજન. અને પ્રાથયના એટલે આજીજી, રીક્વેસ્ટ, સાચા ભાવે 
િહારાજ અને િોટાપુરુષ પાસેથી કંઇક િાંગવું. પોતાની ભૂલોની કબુલાત કરવી, 

આપણને રાજીપાિાં નડતા સ્વભાવ, દોષો, કુટેવોને દુર કરવાનું બળ િાંગવાનું 
િાધ્યિ એટલે પ્રાથયના. 
 
પ્રથિ અને નસ્િત : સ્વાિી... સ્વાિી, ભજન અને પ્રાથયના કરવાથી અિને કંઇ 

ફાયદા ખરા..? 
 



 

  

પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : હા... હા... કેિ નહીં? ભજન-પ્રાથયના કરવાથી ફાયદો 
જ ફાયદો છે. ભજન-પ્રાથયનાથી ગંદા ને ખોટા નવચારો ન આવે, સદાય 
આનંદિાં રહેવાય, બધાં કાયોિાં સફળતા િળે, િહારાજ અને િોટાપુરુષ 
આપણી સાથે ને સાથે જ રહે, અને સૌથી િોટો ફાયદો એ કે િહારાજ 

આપણી પર ખુબ ખુબ રાજી થાય. 
 
નસ્િત : પણ સ્વાિીશ્રી, િહારાજ અિારી પ્રાથયના સાંભળે ખરા..? 
 

પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : હા, કેિ ન સાંભળે? જો િહારાજ ફોટો હોય તો ના 
સાંભળે, તો શું િહારાજ ફોટો છે? 
 
પ્રથિ અને નસ્િત : ના, ના, સ્વાિી... 

 
પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : િહારાજ તો સદાય પ્રગટ, પ્રગટ અને પ્રગટ જ છે. 
િહારાજ આપણી પ્રાથયના સાંભળે છે, પણ આપણો ભાવ કેવો છે તેના 
ઉપર આધાર છે. તો ગરજુ થઇ સાચા ભાવે તેિને રાજી કરવાની ઈરાકથી 

પ્રાથયના કરીએ તો, િહારાજ સાંભળે જ... 
 
નસ્િત : દયાળુ, આપે ગરજુ થઈને પ્રાથયના કરવાનું કહ્ું તો. અિારે કેવી 
રીતે ગરજુ થઈને પ્રાથયના કરવી? 

 
પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : તિારે નવી સ્કૂલબેગ જોઈતી હોય તો તિે શું કરો? 
િાતામપતાને નવનંતી કરી કે, પ્લીઝ દયાળુ, િને નવી સ્કુલબેગ લાવી 
આપોને. ખરંુને? કારણ કે, તિારે તે વસ્તુની જરૂર છે, ગરજ છે તેિ 

આપણે પણ િહારાજ પાસેથી રાજીપાની જરૂર છે. િૂર્તતનું સુખ જોઈએ છે 
તો બે હાથ જોડવા પડે, ખરેખરા ગરજુ-ભૂખ્યા થવું પડે,  તેિને કાગરવું 
પડે તો તેને ગરજુ થઈને પ્રાથયના કરી કહેવાય, ને જ ેખરેખરા ભૂખ્યા ને 
ગરજુ થાય તેની પ્રાથયના િહારાજ જરૂરથી સાંભળે જ. 



 

  

પ્રથિ : તો દયાળુ, અિારે રદવસિાં કેટલી વખત ભજન-પ્રાથયના કરવી 
જોઈએ? 

 
પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : આપણા શરીરિાં જિે શ્વાસોશ્વાસની નિયા સતત ચાલુ જ 
રહે છે, તેિ ભજન-પ્રાથયના સતત કરવી જોઈએ. કારણ, િહારાજ અને 
િોટાપુરુષ તો આપણં જીવન છે. િાટે વધારેિાં વધારે બને એટલી 

પ્રાથયના-ભજન કરી શકાય ને ઓછાિાં ઓછી ૨૫ વાર પ્રાથયના ને ૫૦ 
વાર ભજન તો કરવું જ જોઇએ તો િહારાજ રાજી થાય.  
 
પ્રથિ, નસ્િત : દયાળુ, અિારે કેવી કેવી પ્રાથયના કરવી જોઈએ? 
 

પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી : રદવસિાં એક વખત િહારાજને “શ્રીજી છો કૃપાળુ...”, 
“આપના તે આભિાં હંુ...”, “સંકલ્પ પ્રાથયના”, “હરતા ફરતા...”, જવેી 
એક પ્રાથયના ગાઈને કરવી જોઈએ અને હાલતાં-ચાલતાં નીચે આપેલી છે 
એવી પ્રાથયનાઓ કરી શકાય;  

 
“હે દયાળુ દયા કરો.” 

“હે  પ્રભુ ! દોષો થકી િારી રક્ષા કરજો.” 
“હે વ્હાલા ! િારી ઉપર રાજી રહેજો.” 

“હે દયાળુ ! કુસંગ થકી િને બચાવજો.” 
“હે િહારાજ ! િારી ભેળા રહેજો.” 

“હે િહારાજ ! આપના સંકલ્પ સિું પાત્ર બનાવજો.” 



 

  DAILY SPIRITUAL  
 

P R A C T I C E S 

1  2  

3  4  

દરરોજ ઓછાિા ંઓછુ 

૧૫ મિનીટ 
ધ્યાન કરવું. 

દરરોજ ઉંિર જટેલી  

િાળા 
 કરવી. 

દરરોજ ઘર િરંદરની  

સેવા 

કરવી. 

 

દરરોજ પાચં  

િાનસીપૂજા 

કરવી. 

 



 

 

  

આપણા સ્ટડીરૂિના 

 તિાિ કબાટ, ટેબલ, 

 સ્કૂલ બેગ ન ે 

સાફ કરીએ . 

ઘરની અદંર રહેલી િહારાજ,  

બાપા, ગુરુદેવ પ.પ.ૂબાપજી, 

   ગરુુવયય પ.પ.ૂસ્વાિીશ્રીની 

 તિાિ િરૂ્તતઓને સ્નાન 

 કરાવવુ.ં (સાફ કરવી.) 

1 2 

3 4 
ઘરની અંદર રદવસ 

 દરમ્યાન ભબનજરૂરી 

 કચરો જયા-ંત્યાં  

ન ફેંકીએ. 

ઘરના િોટા િકુતો  

એટલ ેકે, િમ્િી, પપ્પા,  

  દાદા, દાદીન ેજરૂર પડે 

 ત્યારે િદદરૂપ થઈએ. 



 

 

 

  

બાળમિત્રો, આજ ેઘણા રદવસો થઇ ગયા છે પણ,  

ના તો ટીચર, મિત્રો, કોઈની સાથ ેવાત નથી થઇ,  

તો ચાલો આજ ેઆપણ ેતિેન ેફોન કરીએ. 

આપણ ેકોન ે

કોને ફોન 

કરવો? 

નશક્ષક 

મિત્રો 

સચંાલકો 
સગા 

સંબંધીઓ 

પૂ.સંતો 

નશક્ષક 



 

  



 

 

 

  

                બાળમિત્રો, બાળસભા એ આપણં જીવન છે. જયારે આપણા િાટે  

થઈન ેઆ લોકડાઉન દરમ્યાન પૂ.સતંો દરરોજ આપણને બાળસભાનો લાભ આપે છે. 

 તો, ચાલો આપણ ેબાળસભાનો લાભ લઈએ. 

આપણી બાળસભાનો સિય:- દરરોજ સાજં ે5:00 થી 6:00 

ચાલો બાળમિત્રો, હંુ તો 

બાળસભાિા ંજાઉ ંછંુ, તિારે પણ 

આવવુ ંછે ન ે! તો ચાલો 

િન ેટચ કરો, આપણ ેસીધા 

બાળસભાિા ંપહોંચી જઈશું... 

https://www.smvs.org/cms/daily-bal-sabha/


 

 

  

                                       બાળમિત્રો, બાળસભાનો લાભ લતેા-લતેા સભાિાથંી       

                                           શીખવા િળ ેતનેે નોંધવું જોઈએ, તો ચાલો આપણ ે  

                                              Exercise કરીએ. 

 

આજની બાળસભાનો નવષય:- ___________________ 

 

સારરૂપ િદુ્દા:- 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

4) __________________ 

5) __________________ 

હોિવકય :- 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

 

નોંધ:-  

     બાળમિત્રો, તિ ેજ ેલાઈવ બાળસભાનો લાભ લીધો તનેો નવષય લખવો, સભા 

દરમ્યાન પ.ૂસતંોએ આપલે લાભનો બોધ અહીં લખવો.  સભા બાદ, આપણ ેજાત ેજ 

સભાિાંથી જ ેનક્કી કયુું હોય તનેે હોિવકયિાં લખવું. 



 

 

  

વ્હાલા િકુતો, જય સ્વામિનારાયણ,  

ભલ ેહંુ છંુ નાની, 

પણ છંુ સૌની પ્યારી, 

સહુ િન ેવ્હાલ કરે, 

સહુ િારી આિન્યા રાખ.ે 

ના કોઈ િારી િાથે થુકેં, 

ના કોઈ િારી ઉપર પગ િકેૂ, 

સહુ િને િાન જ આપ્યા કરે, 

િંરદરની... તો ટોચ ઉપર. 

સ્કુલની... તો ટોચ ઉપર. 

સરકારી સકુંલોની..તો ટોચ ઉપર, 

િારંુ સ્થાન તો કાયિ ટોચ પર જ હોય. 

શુ ંિારી જિે તિારે પણ કાયિ ટોચ પર 

રહેવું છે? 

જાણવુ ંછે િારી ઉચંાઈનું રહસ્ય? 

તો સાભંળો : આ બધાનું કારણ છે. 

 

િેં શીખલેી એક આવડત. 

દ્રઢ કયુું છે એક જ સતૂ્ર : ભલે દયાળ ુ!! 

ગિે ત ેરદશાિાંથી પવન ફંૂકાય, 

ગિે તવેી ઠંડી કે ગરિ લ ુવાય... 

હવાની રદશા પ્રિાણ ેહંુ (ધજા) 

ફરક્યા જ કરંુ, 

ના કોઈ દલીલ, ના કોઈ પ્રશ્ન, 

બસ, એક જ જીવનનો િંત્ર, 

બોલો, ભલે દયાળ ુ!! 

શુ ંથવુ ંછે તિારે પણ વડીલોના વ્હાલા? 

મિત્રોના વ્હાલા? 

ગુરુદવે પ.પૂ.બાપજી અને  

વ્હાલા ગરુુવયય પ.પ.ૂસ્વાિીશ્રીના વ્હાલા? 

શ્રીજી િહારાજના વ્હાલા? 

તો તિ ેપણ બોલો, ભલ ેદયાળુ !! 

જીવન બનાવો સૌનું વ્હાલું. 



 

  

ભલે દયાળુ ! ના ફાયદા 

સદા 

આનદંિા ં

રહેવાય 

 

આજ્ઞા  

નનયિો સહેજ ે

પળાય 

બધાના ં

વ્હાલા 

બનાય 

સહેલાઇથી 

પ્રગમત 

કરી શકાય 



 

 

િહારાજ, ગરુુદવે પ.પ.ૂબાપજી, ગરુુવયય 

પ.પ.ૂસ્વાિીશ્રી અન ેસતંો ખબુ રાજી થાય. 

િહાન 

બનાય

ભૂલ 

સધુરે 

રિત ગિતના ં

નશખર ઉપર 

બસેી શકાય. 

પરસ્પર  

આત્િીયતા 

જળવાય 


