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1. !ુ ં$ાર'ય અભાવ-અવ,ણુની વાત ક2ંુ જ ન4હ. કોઈનાય માટ' negative statement આ;ુ ંજ 

ન4હ. 

2. !ુ ં$ાર'ય અભાવ-અવ,ણુની વાત સાભં=ં પણ ન4હ. 

3. ભગવાનના ભ@તો પર $ાર'ય ,Aુસો(Bોધ) ક2ંુ જ ન4હ. 

4. વડEલોની મયાGદા $ાર'ય લો; ુનહI. 

5. સબંધંવાળા ભ@તોનો મન ેભાર રહ'. 

6. સMસગંસમાજમા ંસ! ુમારાથી Oબૂ મોટા છે અને !ુ ંઅિત STનૂ U ંએWુ ં4દલથી માXુ.ં 

7. મારE વાણીમાથંી મીઠાશ, [ેમ, ભ\@ત અને દાસMવ $ાર'ય ઓU ંન થાય. 

8. !ુ ં$ાર'ય આMમ^લાઘા ક2ંુ જ ન4હ ક' બી` આગળ મારE [સશંા કરાWુ ંન4હ. 

9. ડોળ, દંભ, કપટ ક' બનાવટ $ાર'ય ના ક2ંુ. 

10. મા2ંુ aતર-બાb એક જ હોય. 

11. !ુ ંદ'હ અને મનથી બધાન ેનમતો ર!ુ.ં 

12. !ુ ંભ@તો સાથ ેOcુલા 4દલની વાતો ક2ંુ પણ ભ@તો સાથ ેargument ના ક2ંુ.  

13. કોઈપણ [સગેં મારE `તનો બચાવ ના ક2ંુ.  

14. !ુ ંસાચો U,ં સારો U,ં સમeુ U,ં િનદfષ U ંએWુ ં;રુવાર કરવા [યMન ના ક2ંુ. 

15. સબંધંવાળા આગળ !ુ ંસરળ જ વhુi. 

16. !ુ ં$ાર'ય ભ@તોની ઈjયાG ના ક2ંુ. 

17. !ુ ંસબંધં જ જોk પણ ભ@તોનો Aવભાવ $ાર'ય ના  જોk. 

18. ભ@તોની સામ ે$ાર'ય ડહાપણ ના ક2ંુ. 

19. ભ@તોના !ુ ં,ણુો િવચા2ંુ પણ ભ@તોના દોષોXુ ંમનન-lચmતન ના ક2ંુ.  

20. ભ@તોના ,ણુગાન ગાવાની તક િનરંતર !ુ ંશોધતો હોk. 

21. સતંો-ભ@તોની સેવા કરવાXુ ંમન ેસહજ મન થાય.  

22. નીચી ટ'લ મળે તો !ુ ંએને મા2ંુ ભાnય માXુ.ં  

23. બી`ન ેસમ`વી દ'વાનો રાગ મન ેજરાય ના હોય. 

24. !ુ ંમારા ,ણુોના `ણપણામા ં$ાર'ય ના રાoુ.ં 
 
 
 
 



25. કોઈન ેમાન મળે તો !ુ ંરાp થાk પણ મન ેમાન મેળવવાનો qrુર ન `ગે. 

26. sચા અવાt !ુ ં$ાર'ય ના બોuુ.ં 

27. મારામા ંબાળકvwુx, બાbyzjટ અને બરોબરEયાપ{ુ ંઆવ ેજ ન4હ.  

28. ભ@તોની મ^કરE ક' કટા| કરવાXુ ંમન ેમન જ ન થાય. 

29. કોણે }ુ ંકરWુ ંજોઈએ ? એ િવચાર ન આવ ેપણ કોણ }ુ ંસા2ંુ કરE ર~ુ ંછે ? એ તરફ મારE નજર 

હોય. 

30. આણે આમ કરWુ ંજોઈએ, આણે આમ ન કરWુ ંજોઈએ ?  એવા સા�MMવક સકંcપમા ં!ુ ં$ાર'ય 

ના રાoુ.ં 

31. ભ@તોની ઉપે|ા !ુ ં$ાર'ય ના ક2ંુ. 

32. મારામા ંબદલો લેવાની ભાવના $ાર'ય `ગે જ ન4હ. 

33. બી`ન ેમાફE આપવી એ ,ણુ મારામા ંસહજ હોય. 

34. બી`ન ેમદદ�પ થWુ ંએમા ંમન ેસહજ આનદં હોય. 

35. 'પહ'લા hુ ંપછE !ુ'ં એ ભાવના મારામા ંસહજ હોય. 

36. મન ેમારા દ'હ કરતા ંભ@તોનો દ'હ વ� ુવહાલો હોય. 

37. મારE કોઈ �લૂ દ'ખાડ' તો !ુ ંરાp થાk. 

38. !ુ ં$ાર'ય કોઈન ે`ણપ{ુ ંઆ;ુ ંજ ન4હ. 

39. સબંધંવાળા સ! ુભ@તોન ે!ુ ં'તમ'ે કહEન ેજ બોલાWુ.ં 

40. ધોબીએ ધોબી થવાનો સકંcપ મન ેAવ�નમાયં પણ ન ઉઠ'. 

41. સબંધંવાળાની સેવામા ંમન ેઅખડં ઉમગં હોય. 

42. આળસ ક' પટલાઈ !ુ ં$ાર'ય ન રાOુ.ં 

43. સતંો-ભ@તોના દશGન અહોહોભાવ ેક2ંુ. એમના દશGન ેમન ેઆનદં વત�. 

44. ભ@તોની ચરણરજ લેવાXુ ં અને એમની ચરણરજ થવાXુ ંOબૂ ગમે. 

45. ભગવાન સબંધંી વાતો કરવી-સાભંળવી Oબૂ ગમે પણ કથા કરવાનો રાગ ના હોય. 

46. ભ@તો ગમે તેWુ ંવત� પણ મારE aખ ક' મો�ંુ $ાર'ય બગડ' ન4હ.  

47. ભગવાનના ભ@તોમા ં$ાર'ય vwુx ન લગા�ુ.ં  

48. ભ@તોને �ચૂનો કરવા ક' ઓડGર કરવા એ ગમે જ નહI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



49. ભ@તોને ��ની �િૂત� માનીન ેજ pWુ.ં 

50. ભ@તો આગળ !ુ ંમા2ંુ અ\AતMવ ઓગાળE દk. 

51. 'મરેા �ઝુ મ� rુછ નહI' એ િવચાર િનરંતર રહ'. 

52. 'ક'વળ તાર' લઈન ે!ુ ંU'ં એ મન ે4દલથી મનાય. 

53. સબંધંવાળા ભ@તોનો મ4હમા �વંાડ' �વંાડ' હોય. 

54. કોઈ મારા ,ણુગાન ગાય ક' મારE સેવાન ેlબરદાવ ેએવો સકંcપ મન ેન ઉઠ'. 

55. !ુ ંકોઈનાય માટ' ;વૂG�હ ના રાOુ.ં 

56. મન ેકોઈનીય પાસ ેઅપે|ા ના રહ'. 

57. �પા વતGવા જ !ુ ં[યMન ક2ંુ. 

58. ભ@તોXુ ં4દલ !ુ ં$ાર'ય ના �ુઃખWુ.ં 

59. ભ@તો ભીડો આપે તો સહન ક2ંુ, ગમ ખાk અને િનદfષvwુx રાOુ.ં 

60. કોઈ ખખડાવ ેતો બે હાથ જોડEન ેમીઠાશથી વાત ક2ંુ. 

61. કોઈન ે�ચૂન કરવાXુ ંથાય તો હ`ર વખત િવચાર ક2ંુ પણ ઉતાવળો ના થk. 

62. મારાથી કોઈ �લૂ થાય તો સહજતાથી માફE માગંી લk. 

63. મન ેપદ ક' [િતjઠા મેળવવાના અભરખા ના થાય. 

64. ગમે તેવી પ4ર\Aથિતમા ં!ુ ંહસતો જ ર!ુ.ં 

65. મા2ંુ pવન ક'વળ ધામ,ધામી અને �@ુતોના અથ� જ હોય. 

66. કોઈપણ [સગેં ભગવાનન ેજ કતાGહતાG માનીન ેભજન ક2ંુ પણ સMય શોધવા [યMન ના ક2ંુ. 

67. ,ણુાતીત ;2ુુષોના દાસMવના [સગંોમા ંિનMય રમમાણ ક2ંુ. 

68. !ુ ંતો િનિમ� મા� U ંએવા `ણપણે અખડં pવતો હોk. 

69. આરતી, �નૂ, [દl|ણા, સભા, ચેjટા િવ. ભ\@તના 4Bયાયોગોમા ંમન ેસહજ 2ુlચ રહ'. 

70. !ુ ંદ'હન ેિમ�યા `{ુ ંઅને આMમાન ેસMય `{ુ.ં 

71. ગમે તેટuુ ં�ખુ વધે ક' સ�wૃx વધે છતા ંસMસગંમા ંદEન-આધીન વhુi અન ેસતંની ટ'લ ચાકરE 

કયાG ક2ંુ. 

72. t 4દવસ ેમારાથી દાસMવ hટૂE `ય એ 4દવસ ેરડEન ેAવા�યાય-ભજન કરEન ેપછE  જ �વુા 

જk.                                                             -  Jai Swaminarayan Dasna Das bvdas  


