
ગુરુહ%ર પ.પૂ. (ામી,ની અા/ા 0માણે દરરાેજ નીચે મુજબ 
સરવાળાે-બાદબાકી કરીને પછી જ અારામ કરવા જવું.

(૧) અાખા %દવસ દર?ાન અાંખ,કાન અને ,ભથી  પંચBવષય 
સંબંધી અયાેFય અાહાર થઈ ગયાે તા ેનથી ને ?

(૨) અાખા %દવસ દર?ાન ભગવાનના ભJની અભાવ કે 
અવગુણની વાતાે બાેલાઈ ગઈ કે સંભળાઈ ગઈ તા ેનથી ને ? 
અને કેવળ ગુણાેના ેજ Bવચાર કયLા ેછે ને ?

(૩) અાખા %દવસ દર?ાન કાેઈપણ 0કારના કુસંગમા ંભળી તાે 
નથી ગયાે ને ?

(૪) મનમાં અાવતા ખરાબ Bવચારાેનાે Oાગ કરી સારા 
Bવચારાેને જ Pહણ કયLા છે ને ?

(૫) અાખા %દવસ દર?ાન વાણીથી નપાસ તા ેથયાે નથી ને ?

(૬) માેબાઈલ કે ગેજટેસનાે મારાથી  દૂરઉપયાેગ કે વધુ પડતાે 
ઉપયાેગ થયાે તાે નથી ને ?

(૭) સWંગસભા, સંતસમાગમ, અને (ાXાય-ભજનમાં હુ ં
Sincere તાે છંુ ને ?



(૮) મને મળેલી સેવા દાસ ભાવે જ કરી છે ને ? માન મેળવવા 
માટે તાે નથી કરી ને ?

(૯) મને મળેલી સWંગની સેવામાં અાળસ તા ેરાખી નથી ને ?

(૧૦) મારાે \વહાર ]શ_ાપ`ી અને સંતના ંગમતા 0માણેનાે જ 
છે ને ?

(૧૧) અાવક અને સમયનાે દશમાે ભાગ ઠાકાેર, ને અથb કાઢંુ 
છંુ ને ? 

(૧૨) %દવસ દર?ાન બનેલા 0સંગાેમા ંકેવળ ભગવાનન ેજ 
કતLાહતLા માનીને ,\ાે છંુ ને ? 

(૧૩) બે સારા સાધુ અને ચાર સારા હ%રભગત સાથે મૈ`ી 
વધારવાનાે 0યe કયLા ેછે ને ?

(૧૪) અાખા %દવસ દર?ાન ભગવાન કે સંતના ંવચનમાં 
અBવfાસ અા\ાે તાે નથી ને ?

(૧૫) અાખા %દવસ દર?ાન ગુgહ%રને Bવશ ેમનુhભાવ તા ે
અાવી ગયાે નથી ને ?

(૧૬) વચનામૃત, (ામીની વાતાે, પુરુષાેjમ બાેkા 0ીત ેજવેા 
સાં0દાlયક Pંથાેનું વાંચન મm અાજના %દવસમાં કયLું છે ન ે?



(૧૭) સંપ, સુnદભાવ, અેકતા અથવા દાસના દાસ થઇને વળી 
જ ેરહેશ ેસWંગમા.ં...અે Xેય તરફથી મારી નજર ખસી ગઈ 
તાે નથી ને ?

(૧૮) હુ ંદેહ, ઇિrsય, અંતઃકરણ નથી પણ હુ ંઅાuા 
છંુ,અ_રvw છંુ અેવાે Bવચાર %દવસ દર?ાન ૧૦-૧૫ Bમxનટ 
તાે કયLાે છે ને ?

જય (ામીનારાયણ દાસના દાસ 🆎 .


