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આધ સ્થાક : ગુરુદેળ .ૂ.બાજી

પ્રેરક : ગુરુળયય .ૂ.સ્ળામીશ્રી

CORONA WARRIOR

GHANSHYAM

LET’S PRAY FOR
CORONA

આને જે ભાવામાાં પ્રાથથના કરળી ષોઈ તે ભાવા ર ટચ કરો.

વળડીયો જોળા માટે Mobile ર ટચ કરો.

વુજર :
શે દમાુ .ૂ.સ્લાભીશ્રી, અભાયા જીલનભાાં ભાતા પતાનુાં ળુાં ળુાં ભશત્લ છે . તે અભને કૃા કયીને વભજાલળો?
.ૂ.સ્લાભીશ્રી :શા, કેભ નપશ! ભાતા ફાકને જન્ભ આપ્મા ફાદ ળરૂઆત થી જ તેનુાં ઘડતય કેલી યીતે કયે છે .
અર્પત :
ભાતા અભારુ ઘડતય કેલી યીતે કયે છે તે દમા કયીને દ્રષ્ાાંત દ્લાયા વભજાલળો?
.ૂ.સ્લાભીશ્રી: શા,જુ ઓ ફાભુકતો તભે પળલાજીભશાયાજ નુાં નાભ વાાંબળમુાં શળે,તેભના જન્ભ છી તેભની ભાતા તેઓને ાયણીમેથી જ
ળોમયતાના શારયડા ગાતા ને તે વાાંબીને તેઓ ળૂયલીય ને કુળ મોદ્ધા ફન્મા. અને જુ ઓ ફાભુકતો જે ભની ભાતાએ ઘડતય દયમ્માન ધ્માન ન
આપ્મુાં એલા વોશનપવશ જે ભોટા ખુાંખાય ડાકુ થમા. કાયણકે તે નાના શતા ત્માયે કીડી,ભકોડા ને ભાયતા ત્માયે એભની ભાતા યાજી થતી ને છી થોડા
ભોટા થમાતો ગરુડડમાને ભાયતા ગમા છતાાં તેભની ભાતા એ લામાય નપશ અને અાંતે ભાણવ ભાયતા થમા અને ભોટા ખુાંખાય ડાકુ થમા જે ભાાં તેઓએ
૧૦૮ ભાણવોના ખૂન કમાય શતા.
આભ, આ વૌ ફાભુકતો ના ઘડતય ભાાં ભાતા-પતાનુાં ખુફ જ ભશત્લ છે .
વુજર :
અભાયાભા વાયા વાંસ્કાય નુાં સવચન થામ એ ભાટે ભાતા-પતાએ ળુાં કયલુાં ?
.ૂ.સ્લાભીશ્રી :આનો શ્રેષ્ઠ ઉામ એ છે કે નાનણ ભાાં ભાતા પતાએ વત્વાંગ ના વાંસ્કાય આલા. ફાકને ભાંડદય દળયન , ફાવબા ભાાં રાબ અાલલો ઘયે
સ્લાપભનાયામણ ભશાભાંત્રની ધુન્મ કયલી આલા ડદવ્મ લાતાલયણની ફાકો ય અવય ડે છે એ પ્રભાણે તેનુાં ઘડતય થામ છે .
અર્પત :
ભાતાપતા પ્રત્મે અભાયી ળુાં પયજો છે ?
.ૂ.સ્લાભીશ્રી :ભાતાપતાની વેલા કયલી એભની આભન્મા જાલલી, ભમાયદા યાખલી , ઘયભાાં દાદા-દાદી ફીજા લડડર શોમ તો
તેભને ગે રાગલુાં, ભમ્ભી-પ્ા ને દયયોજ વલાયે – યાત્રે ચયણ સ્ળય કયીને જમ સ્લાપભનાયામણ કયલા.
વુજર :
દમાુ, અભાયા વાચા ભાતા-પતા કોણ છે ?
.ૂ.સ્લાભીશ્રી :ભશાયાજ અને ભોટાુરુ એ વાચા ભાતાપતા છે .કાયણકે આત્ભાનુાં ઘડતય કયે છે અને ાત્ર કયીને શ્રીજી ભશાયાજ નુાં ભૂર્પત નુાં વુખ અાલે છે .

Desire for Kesh.
This is a story of the time when Shriji Mahārāj was residing in Gadhpur.
A ten year old peasant boy had extreme love for Shriji Mahārāj.
This child wanted something from Mahārāj as a token of permanent memory of Mahārāj. With
an intention to fulfil this desire he maintained close proximity with Mahārāj.
One day, Mahaprabhu called the barber of the village. At that time, the child was listening to
the conversation between Mahārājand the barber.
When the barber was returning to his house, the child followed him and politely told the
barber with folded hands,
"O kind man! Jay Swaminarayan. I want to tell you one thing.“"What do you want to tell me?"
asked the barber.
"I want Shriji Mahārāj's divine kesh from you. Would you give me Mahārāj's kesh tomorrow?"
asked the child anxiously.
Acknowledging the child's desire, the barber smiled and said,
"OK! I will give you Mahārāj's kesh tomorrow morning. Are you happy now?“
The child returned happily to his house.

It was morning and Mahārāj was getting His head shaved.
The child came and stood in a corner.
He was rejoiced to have gotten darshan of Shree Hari.
"What do you want to tell me?" asked the barber.
"I want Shriji Mahārāj's divine kesh from you. Would you give me Mahārāj's kesh tomorrow?"
asked the child anxiously.
Acknowledging the child's desire, the barber smiled and said,
"OK! I will give you Mahārāj's kesh tomorrow morning. Are you happy now?“
The child returned happily to his house.
It was morning and Mahārāj was getting His head shaved.
The child came and stood in a corner.
He was rejoiced to have gotten darshan of Shree Hari.
Today his joy knew no bounds. Meanwhile, the barber finished shaving Shree Hari's head.
The barber picked up his shaving instruments and the kesh and then left from the opposite side
of the courtyard.
He completely forgot about the promise he gave the child.
The child's inner desire was not fulfilled. So he started sobbing.
Hearing the sound of sobbing in such a peaceful atmosphere, Shriji Mahārāj went to the child.
Seeing the child weeping in this manner, Mahārāj became sad.

Shriji Mahārāj cannot stand seeing anyone unhappy, so how can He tolerate seeing an innocent
child unhappy?Shree Hari started caressing the child by moving His hands on the child's head.
He frankly told Mahārāj about the conversation which took place between him and the barber
the day before. After listening to it, Mahaprabhu said,
"Oh! You cried this much for such a small matter?“
While caressing him, Shree Hari asked,"Oh! Why are you crying? Did anybody say something?
Did anybody scold you?“
"Mahārāj! No, nothing like that," the child sobbingly replied. The child didn't mention his inner
desire in his reply.
But the God easily understood the feelings and emotions as He was affectionate towards them.
So Shree Hari lovingly asked the child,
"My dear child, won't you tell Me? I know everything, but I want to hear it from you.
Tell me why did you become so sad?"Mahaprabhu's divinity, made the child open up.
"Here! I'll give you a lock from the tuft of my divine kesh. OK.“ Shree Hari pulled some kesh
from the tuft on his head and gave it to the child.
On receiving Mahaprabhu's divine kesh, the child was extremely happy.
Wow! God, wow! What great kindness! How children loving you are! To make the child happy,
You gave him Your divine kesh from the tuft on Your head.
Shree Hari! That child would never have forgotten the grace you showered upon him.
O God! Children are very dear to You!

 The child had a deep bondage of love with Mahāprabhu! We should also develop such
motherly affection for Mahārāj and Satpurush. What great glory the child had for Mahārāj's
divine Prasad!
 We should also understand the glory of the divine food, clothes and ornaments offered to
Mahārāj. We should accept and eat the offerings from Mahārāj's dish with glory.
 We should show respect for the divine clothes, ornaments and other offerings of Mahārāj
by touching them with great reverence.

 The child's desire was selfless. So Shree Hari fulfilled his wish. Similarly, if our desires are
pure, Mahārāj and Satpurush will surely fulfil our desires.

 When the child was crying Shree Hari didn't silence him by shouting or scolding but rather
He gave the child love and warmth. In the same way, as a guardian, we should learn to treat
our children with love.
 When Mahāprabhu asked about the reason for crying, the child didn't answer. But Shree
Hari understood him and his desire from his facial expressions.
 Then, the God pleased him by giving him what he wanted. Likewise, as a guardian, we
should also learn to understand the language and the feelings of our children. Moreover, we

should learn to satisfy their needs from which love and warmth is most important.

To submit your answer please click on below given link.
Answers Please

SPIRITUAL ACTIVITIES
ભૂર્પતભા યવફવ ફનલાને
લાાંચો ફાાશ્રીની
લાતો....ફાભુકતો
.ૂ.સ્લાભીશ્રી આણ ને આ
લય ફાાશ્રી લય તયીકે આપ્મુાં
છે , તો આલો નીચે આેરી
ફાાશ્રીની ટૂાંકી લાતોને
ભુખાઠ કયી ભશાયાજ,
ફાાશ્રી અને ભોટાુરુને
યાજી કયીમે.

જીળનપ્રાણ અબજીબાાશ્રી ની ટૂૂં કી ળાતાો
સ્ળામિનારાયણ હરો..............છી બાાશ્રીઅો કૃ ા કરીનો ળાત કરી જો,
1. અળગુણળાલો જીળ હોય ણ તેનો કોઈક ગુણ હોય ખરા તે ગુણો આણે ેળા ણ અળગુણ ેળા
નહહ.
2. ભગળાનના ભક્તને ક્ષમાાં રાખળી.ક્ષમાાં જેળુાં કોઈ હથથયાર નથી.જે ક્ષમા રાખે તેનુાં ા ક્રોધ કરનારને
જાય છે .ક્રોધ કરનારનુાં ુણ્ય ક્ષમાળાલાને જાય છે .માટે ભગળાનના ભક્તના દ્રોહથી બીતા રહે ળુાં.
3. અનાદીમુક્ત તો મૂથતયમાાં જ રહ્યા છે માટે મહારાજ થળના એકા આવ્યા છે એમ ન સમજળુ.ાં એમની
દ્રથિમાાં માયા જ નથી.આ ોકમાાં એ ભાગે, હારે ,જીતે એળી તો આ ોકની રીતી છે .ણ તેતો મૂથતયમાાં
જ છે .
4. મોટા સાથે જેણે મન બાાંધયુાં હોયને આત્મબુથિ કરી હોય તો મોટા તેને મહારાજના સુખમાાં ઈ જાય છે .

ચાાો, બાલિુકતાો આજો CHEF ની
જોિ તૈયાર થઈનો િમ્િી સાથો િલી
બટો ટા ાૈળા બનાળી ઠાકાોરજીનો થાલ
ધરાળી અનો છી ઘર ના સાૈ સભયાોનો
જિાડી રાજી કરીઅો.

IT’S TIME FOR
MY BAL SABHA

ચાો બાલથમત્રો, હાં તો બાલસભામાાં
જાઉં છુાં,તમારે ણ આળળુાં છે ને ! તો
ચાો મને ટચ કરો, આણે શીધા
બાલસભામાાં ોંહચી જઈુાં...

આણી બાલશભાનો શમય:- દરરોજ શાાંજે 5:00 થી 6:00

IT’S TIME FOR
MY BAL SABHA
બાલવમત્રો, બાલશભાનો ાભ ેતા-ેતા શભામાાંથી ીખળા મલે તેને નોંધવ ાં
જોઈએ, તો ચાો આણે Exercise કરીએ.
આજની બાલશભાનો વળવય:- ___________ ાભ આનાર પ ૂ. શાંત ન ાં નામ:- ________________
શારરૂ મદ્દા:ષોમળકથ :______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

નોંધ:બાલવમત્રો, તમે જે ાઈળ
બાલશભાનો ાભ ીધો તેનો વળવય
ખળો, શભા દરમ્યાન પ ૂ.શાંતોએ આે
ાભનો બોધ ેરમાાં ખળો. શભા
બાદ, આણે જાતે જ શભામાાંથી જે નક્કી
કર્ું ષોય તેને ષોમળકથ માાં ખવ.ાં

CORONA WARRIORS
PHOTO GALLERY

વિવિયાો જોિા માટો અહ યીં ા ક્લક કરાો.

Move only one matchstick to solve the puzzle equations.

Solve the puzzle
practically by
taking matchsticks
& don’t forget to
share the photos.

SMVS.org

HDHBAPJI.org

ANADIMUKTA.org
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Click on the icons to visit the sites.

