
�વામી�વ�પ � .ૂ દ�દ�
અહ� સૌ તમને સભંાર� છે. �ુ ંય 

સભંા�ું �  ંને બા પણ સભંાર� છે. તમે લ�� ુ ંછે 

ક�તમને ગરણી િવષે ઘણા � છેૂ છે.
૧. ગરણી કયા ં� કૂવી ?
   ૧. અમ�હમાની વાત કરવાની હોય �યાર�.
   ૨. કોઈ� ુયં � ૂચેં �યાર�.
   ૩. મોળ� વાત ક� િવચાર આવે �યાર�.
   ૪. લીલા ન મનાય �યાર�.

બાક�
૨. ૧. સેવા કરવાની હોય. 
    ૨. મ�હમા ગાવાનો હોય.
    ૩. જપય�  કરવાનો હોય.
    ૪. ભગવાનમા ંમન રાખવ� ુ ંહોય �યાર� 
ગરણી � કૂવાની જ નહ�. તે તો કયા� જ 
કરવા� ુ.ં આ� ુ ંસહજ થયા કર� �યાર� ગરણી જ 

નહ� રહ�. એ જ
દાસા� દુાસ

પ�પાના જય �વાિમનારાયણ



હ�ત, િવ� ાસ ને િન�કપટભાવ    
� � નો મનન �ારા સગં કર� તો 

� વને � � �પ થતા વાર ન લાગે. � ણુાતીત 

� �ુને િનદ�ષ માની હ�ત, િવ� ાસ અને 
િન�કપટભાવ રાખી તે કહ� તેમ બે હાથ જોડ� 
કયા� કર� ુ.ં જયા ંતેમની ર�તે ન વરતાય 

�યાં પોતાનો જ દ�હભાવ છે તેમ મનથી 
�વીકાર� � �ુુ પાસે િન�કપટ થઇ જ� ુ.ં તે 

દોષ ટાળવા � �ુુ કહ� તેમ કયા� કર� ુ.ં
સાધના લબંાય છે તે� ુ ંકારણ 

� ણુાતીત� ાનના નવનીત � માણે જયા ંનથી 

વતા�� ,ુ તે પોતાનો દોષ છે તેમ મના� ુ ંનથી 
તે જ �વ છે.

જયાર� તેનો �વીકાર કર�� ુ ં�યાર� 
જ � ગિત થશે. પછ� તે આજ કરો ક� ૧૦ 
વષ� કરો. � � નેુ દોષનો ભાર નથી. તેમ તે 
છોડવાનાય નથી. પણ સાધના લબંાવવી ક� 
� ૂંક� કરવી તે આપણા હાથની વાત છે.



�વામી� ીજ
�યોત અ� ર� �ુતો ……….
                     આપણે બધા જ એક સકં�પ
કર�એ ક�, આ ઘડ�થી અમે હર�ક � સગેં Positive
� ણુ� ાહ� દ���ટ
રાખીયે. � થી છેક � �ુિત� �ુષ � ધુીના કોઇનાય દોષ 
મન પર લેવાય જ નહ� ને તેના સારા � ણુ � હન 
કર�એ  તો પરમભાગવત સતં બની જઇએ. તે� ુ ં
� વવા� ુ ંબળ મળે તેવી � ાથના ને આશીવા�દ.

બી�  એક વાત ક� �હ� કહ�� ુ ંક� 
મ�ંદરમા ં� િૂત�ઓ સમ�  ૧૫ િમિનટ � �ુય કર� તેનો 
મનોરથ
મહારાજ � રૂો કરશે તો ખાસ બાપા � ણુાતીત �વ�પ 
હતા ને આપણે તેના દાસ. તો �  મનોરથ તે 
ચૈત�યના
હ�તમા ંહોય, તેની સાધનામા ંમદદકતા� હોય તે જ 
િસ�  કર�. બાક� તેની સાધનામા ંઅડચણ કર�, િવ� કર�,
સાધના લબંાવે તેવા સકં�પ � ણુાતીત કદ� કદ� િસ�  
કર� જ નહ� તે ખાસ �યાન દોરજો.

�લ.
પ�પાના

જય�વાિમનારાયણ 



�વામી� ી�
� .ૂ દ�દ� આ સાથે અમે�રકાની એક કાપલી મોક� ું � .ં

મહારાજ છે�લા ૨ માં કહ�છે, � � � �ુષો � � મોટયપ
પા�યા છે તે � � નુી જ �ૃપા ને � ાથ�નાથી. અમેર�કાના
ડોલરની નોટ ઉપર છા�� ું છે ક�, ‘વી ��ટ ઇન ગોડ’. � � નુે
જ સવ�વાતમાં ઉપાય� તૂ કર�તેની મદદ લઇ, આશરો
લઈ પોતાનો � �ુષ� ય�ન કય�તો સોનામાં � ગુધં ભળ�ને
અ� ાહમલ�કનનો નેટ�વોને �વત�ં તા અપાવી આખો દ�શ
�વત�ં બના�યો.

આપહોય અ� પુમ -૭ ની પહ�લા ંજ 
� કરણની � ાથ�ના - � � નુી � ાથનાથી સવ� વાતનો ઉક�લ 
લાવીએ. ને તે સહજ થઇ � ય તે જ સાધનાની � ણૂ�તા. તો 
બધા જ � થમ � �  ુપછ� પગ� ુ ંભર� છે ને � ખુી થાય છે તો 
રા�  રહ�શો.
અમે�રકનો � થમ � �  ુપછ� પોતા� ુ ંધા� �ુ � �ુષ� ય�ન કર� 
મેળવે છે. જયાર� આપણે � થમ � �  ુને પછ� આળ�  ુથઈ 
બેસી રહ�એ છ�એ. � �  ુબ� ુ ંકર� લેશે માની - તે ને તેના 
ભ�તો � ઝૂાડ� તેમ કરવા જરાય પ�ષ� ય�ન કરતા જ નથી.
તેથી � ા��ત થતી નથી.તો બધા જ � �ુ� ખુી ઠરાવર�હત 
� વવાની � �ુષ� ય�ન કર� ને � � નુી મદદ લે તેવી સહજ 
ટ�વ પડ� � ય ને � વન� �ુતો બની � ય તેવી �વત�ં તા -
લોક, ભોગ, દ�હ ને પ� થી પર થઇ અ� રધામની � ા��ત 
કર� મહામાનવ બને

તેવા આશીવા�દ સાથે તમારા જ પ�પા, નીલમ, 
દ�વી, ઝબકના જય�વાિમનારાયણ



પોઝીટ�વ િવચારસરણી
આપણા � ણુાતીત સમાજના 

સ�યો માટ� તો �  કંઈ બને છે ને આપણા 
� કાશમા ંઆવે છે તેના લાવનારા સા� ાત 
� ણુાતીત�વ�પ જ છે ને તે આપણા માટ� જ 
આપણને કોઈ સેવા ક� કોઈ � ઝૂ આપવાના 

� ભુ હ��  ુમાટ� જ હોય છે.
અ�યાર � ધુીના આપણા 

આ�યા��મક અ� ભુવોને લીધે આ મા�યતા 

હક�કત બની છે, � ાન ક� ક�પના નથી તો 
અવ�ય આપણે સાધકો તો તે માનીએ જ. �  
કંઈ �ય�કત ક� � સગં આપણી સામે આવે 
તેને પોઝીટ�વ જ લેવો ને તેમાથંી � ણુ જ 
લેવો ક� કોઈ સમજણ � �ય� ના મહા��યની 

લેવી.

Take everything positively & always
take good thing from it.



જયાર�� �ુ જરાય નારાજ 
ન થાય તવેી ફફડાટ� ક� ચોટ સાથ ે
િવચાર, વાણી, વત�ન કર� ત ેિશ�ય 
પોતે ઓિશયાળો થયો કહ�વાય.

તવેાની ઉપર � �ુ 
વણમા�ય ેપોરસાય (રા�  થઇ 
� ય) ન ેપારસો � કૂ� � � �વ�પ 
પોતાના � વો 
બનાવી દ�.



P Sonaba
Divineday
23rd July

�વામી� ી�  સદા �દ�ય સાકાર સા� ાત અ� રધામ
� ણુાતીત �યોતના સેવા સમાગમ � પુના અ� ર� કુતો…

� વૂ�ના અના�દ � �ૂતો હતા તો આ વખતે 
� ણુાતીત �યોતમા ંસ� િસ�  સાધના કર� મોટ�રા ં� � ુ ં
િનરંતર અ� રધામના � ખુ, શાિંત, આનદં � ા�ત કર� 
સબંધંવાળા � �ુતો તરફ ભગવાનની દ���ટ રાખી સેવા કયા� 
કરવી તે જ પરમપદ. મોટામા ંમોટ� આ�યા��મક ��થિત 
મનાઇ � ય ને � ગિત કરતા ચૈત�યો સહજ મનાઇ તેવી 
તન અને મનની ��થિત થાય તે માટ� સેવા સમાગમ 

કરવા મડંયા છો તો
૧.  � �ુ� �ૂણ�માના આશીવા�દ છે ક� આવી દ�ઢ મા�યતા ને 

િન�ઠા ૫૧ � તૂમા ંસહજ થઇ � ય.
૨.  બધાની સેવા મનથી ગર� ુ  બની અહોહો! આ સેવા 
હોય નહ�! આ સેવા �દલથી કયા� જ કર�શ તો મારા આખા 
ત�ં માં અ� રધામના હ�વા પડ� જતા ંમહારાજ� ુ ં� ખુ આ 

ઘડ�થી જ આવશે તેવી � � ા મોટ�રાનંી � ા��ત જોઇ થઈ  
છે. તો કોઇનીય સાથે સરખામણી કયા� િવના � ુ ંમાર� સેવા 

- મારા ઠાકરની � સ� તાથ� કર� જ લ�  ને વીજળ�ના 
ઝબકારામા ંમોતી પરોવી લ�  તેવી ધગશ રાખી મડં� જ 

પડશો. 
૩.  નવ � દુા્ � માણે પળેપળ � વન � વવાની � � તતા 

સહજ રહ� તેવા આશીવા�દ.
તમારા જ પ�પાના 

જય�વાિમનારાયણ.



પ.પ……….

જત તમારો પ�  નથી તો લખશો. ખાસ 
જણાવવા� ુ ંક� આપણામા ં� ઝૂવણ � કૂનાર 
� �ય�  � �ુહર� જ છે. ને તે શા માટ� � કૂ� છે ? તે 
� તદ���ટ કરવી. � ૂઝંવણ સા� ુ ંન જોતા તે 
� કૂનાર તરફ જો� ુ.ં તો આપણામા ંકંઇક વાસના 
- �વભાવ હશે તે ટાળવા ક� મ�હમાની સમજણ 
દ�ઢ કરાવવા માટ� હશે, તે સમજણ દ�ઢ થશે ક� 

� ઝૂજવણ જતી રહ�શે.
આ તો સાકાર અને સા� ા�  ્� ાન 

છે. આપણે આ�યા છ�એ આસાધારણાપણે 
યોગી�  મહારાજમા ંજોડાઇ જવા.તેમા ંજોડાવાને 
બદલે બી�  ગલીઓમા ંજતા રહ�એ તો કરવા� ુ ં
રહ� � ય. માટ� જ � ગટ � �ુહર� � ઝૂવણો � કૂ� 
છે. માટ� આ વાત અજમાવી જોશો. �ૂત�ું હોય તે 
લાકડ�ને બાચકા ભર�. િસ�હ હોય તે લાકડ�ના 
મારનારને પકડ� તેમ આપણે � ૂઝંવણો તરફ ન 
જોતા ંમહારાજ તરફ જો� ુ.ં કંઇક હ�� સુર હોય તે 

પણ.

�લ. બા� ભુાઇના

જય �વાિમનારાયણ

P Deviben
Divineday
27th

P Jyotiben
Divineday
15th



બ�ળયો સકં�પ   
                 િનરંતર માનિસક
� ાનગણ� ીથી પર ક�વળ � � મુય જ મન 
રહ� તે માટ� તે� ુ ંજ અ� સુધંાન ૨૪ કલાક 
જપય� થી રાખી, મનને નીરવ ક� � � થુી 

ભર�� ુ ંરાખવાના હ�વા પાડ� દ�વા.
આ ર�તે હ�વા પાડયા 

પછ� તેના અ� સુધંાને ચૈત�યોની તેમને 

� � �પ કર� પર� � મા ંજોડવાની સેવા 
કરવા માટ� તમારો સકં�પ બ�ળયો થશે.
�  ત�કાળ ચૈત�યોમા ંકામ કરતો થશે ને 
િનરંતર  જગંમતીથ� બની રહ�વાના મન 
ને તનને હ�વા પડશે. � થી મન ને તન 
અ� રમ�ંદર બની રહ�. પછ� જ અ� �ુ �ૃયા 

�વ�પમા ંછે. ૨૬ મા ંજવાય.

P P Ben
Divineday

Guruhari P P Pappaji Maharaj
Pragyatdin



સ�હ�� તુા

બી�  ધમ� અને સમજણવાળા તરફ 
સ�હ��  ુથ� ુ,ં તેઓ તેમની ર�તે સાચા જ છે. આપણે 

આપણી  સમજણે� �ુત વત�� ુંપણ ફલાણો આવો ને
ફલાણો તેવો….૪ થાની ૧૪૦મી વાત � માણે કોઇનો
અભાવ ન લેવો.

સ�સગંમા ંપણ દર�ક � �ુત તેના 
� �ુની � સ� તા માટ� જ �યય રાખી ભ�  છે, સેવા 
કયા� કર�  છે. તેમા ંતેની � વસટોસટ વળગેલી કોઈ 
વાસના ક� � િૃ�  તેને � �ુની વફાદાર� � કૂાવે ક� આ� ા 

ન પાળવા દ�, તેના માટ� તે પ�તાતો હોય ને � �  ુ
તેને તેની ર�તે લેતા હોય. આપણા સ�સગંમા ંતો 

બધા જ ક�વળ
સબંધંે આ�યા છે તેથી તેમના � ાર�ધ તેમની ર�તે 
વાપર�, અતદં���ટ કરાવી � �  ુઆગળ લેતા હોય.
�યાર�  કોઈનાય િવષે તે આવો છે ને તેવો છે કર� 

દોઢડહાપણ કર� ખોટો અ�ભ� ાય બાધંવો જ નહ�.
કરવો હોય તો મ�હમાનો -

માહા��યનો અ�ભ� ાય બાધંવો � થી અ� રધામમાથંી 
આપણે કદ� કદ� પડ�� ુ ંજ નહ�.

P Paduben
Divineday
3rd Oct.



�વામી� ી�  � ણુાતીત સમાજની જય
� કુતા� ર � �ુષો� મની જય

સદા �દ�ય સાકાર આ�મસાથી - ચૈત�ય� ૂજંો,
�યોતના સવ�અ� ર� કુત �વ�પો…
              આપ સવ�ની ભાવભર� િવદાય લઇ
અમે �લેનમાં બેઠા ને �લેન તરત જ આકાશભણી
� � ું ને � � ું ચડવા માડં� ુ.ં � મ તમે સવ�તમારા
સ�� �ુ A માં બેસો છો ક�તરત તેની � િૂત�માં એટલા
બધા લય ને લીન થઇ � વ છો ક� બી� ુ ં ક� ુ ં જ
દ�ખા� ું જ નથી. નીચેના મકાન અને નદ�તે
રમકડાનંી માફક જ દ�ખાવા માડંયા. માણસો તો
દ�ખાય જ શાના ! તો આપ � મ દ��ટા �થપાયા પછ�
પાચં િમિનટમાં સાથી � �ુતો િસવાય કંઇ જોતા નથી
અને તેનામા ય �વભાવ, � �ૃિત, આકાર પણ પાચં
જ િમિનટમાં દ�ખાતા બધં થાય છે ને ફકત સાથી
ચૈત�ય� �ુતો છે ને સ�� �ુ A છે તેવો જ �દ�યભાવ
રાખો છો તેમ થ� ુ.ં પછ�અમા�ું �લેન તેથી ય � ચે
�ચદાકાશમાં ઊડ� ું તો નીચેના ઘર , નદ�બ� ું
દ�ખા� ું બધં થ� ુ.ં ફ�ત વાદળા અને આકાશ ને નીચે
ધરતી પર શહ�રો, ઘર, માણસો બધા જ હતા. પણ
અમાર�નજરમાં તે આ�યા જ ન�હ ને ફ�ત અમે
તેમના �કરણો છ�એ તે� ુ ં જ ભાન ર� ું ને શાિંત
શાિંત અ� ભુવી જ ર� ા. � � ,ુ સ�� �ુ અને સાધકો
એ િ� � ટુ�જ રહ�. બી� ુ ંઅમે જોવા જઈએ તોય
આકાર, �વભાવ,� �ૃિત, રા� ક�રાણી, ગર�બ ક�
તવગંર, દા�ુ�ડયો ક�મહા�મા કંઉ જ દ�ખાય જ નહ�.
અમાર�જો� ુ ં હોય તોય દ�ખાય ન�હ.

P Shobhnaben
Divineday
1st Nov



P Jasuben
Divineday
5th Dec

�યાં અમને િવચાર આ�યો ક� ખર�ખર 
આપણો જયાર� દ��ટા �થપાય છે �યાર� દ��ટા 
ને આપણે બે વગર ક� ુ ંજ નજર� પડ� ુ ં
નથી. ફોટો પડ� પણ તે ન�ધે જ નહ� તે� ુ ં
અ� રધામ� ુ ં� ખુ આવ� ુ ંહોય છે. તેમાથંી 
જયાર� આપણે જરાક નીચે આવીએ ક� 
સાથીદારો દ�ખાવા મડં� �યાર� � �ુ� ખુી 
� વન � વી પાચં જ િમિનટમા ંપાછા 
દ��ટામય બની જઇએ ને �ચદાકાશમા ં
ઊડયા કર�એ. �ચદાકાશ�પ � િૂત�મા ંઆવી 

જઇએ.
તમારા માટ� અમે �  � ચે 

�ચદાકાશમા ંઅ� રધામમા ંજો� ુ ંછે �યા ંજ 
તમને રાખવાના છે. જયાર� જ�ર પડ� �યાર� 
તેમની ભ��ત�પ હોય �યાર� નીચે લોકમા ં
જ�ર આવશો ને તેમના � વા જ િનલ�પ રહ� 
તેમ� ુ ંકામ કર� પાછા �ચદાકાશની 

� િૂમકામા.ં એજ  �લ.
તમારા જ પ�પાના 

જય �વાિમનારાયણ.
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