
  �મા (આપણી �ત માટ�)

હ � પર��,દ� િવક િપતા,દ� િવક માતા,

મારો ઉ�ચ આ�મા, મારા આ�યા��મક માગ�દશ�કો,

સમ�ત આ�યા��મક માગ�દશ�કો, મારા આ�યા��મક 

સહાયકો, સમ�ત આ�યા��મક સહાયકો, 

ૂસમ�ત ઉપચારા�મક દ�વ�તો, મહાન કમ�મડંળ.

�ં એજ �ં � �ં �ં.ુ ુ

મારાથી, �ણતા ક� અ�ણતા, �વૂ�જ�મોમા ંક� 

આ જ�મમા,ં � પણ ખોટા કાય� થયા છે, તે માટ� 

ુુ�ં િવન�તા�વૂ�ક �દ�ય �મા � ંઆહવાન ક�ં �ં.ુ

ુ�ં એ બધાનેં �મા ક�ં �ં, �મણે મારા તથા ુ

ુ ુમારા પ�રવાર ��યે કંઈપણ ખો�ં ક� � છે.

�પા કર� મારા મનનો દર�ક �કારનો ભય અને ૃ

ૂશકંા �ર કરો.

�ં �મા કર� ર�ો/રહ� �ં અને �લૂી ર�ો/રહ� �ં.  ુ

�ં �મા કર� ર�ો/રહ� �ં અને �લૂી ર�ો/રહ� �ં.  ુ

�ં �મા કર� ર�ો/રહ� �ં અને �લૂી ર�ો/રહ� �ં.  ુ

�ં �ણૂ� ચેતના સાથે ઉપર દશા�વેલી વાતોનો ુ

ુ�વીકાર ક�ં �ં.

�હ � ઈ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર.

 

ુ ુ(�વનભર અથવા િનદ�શ અ�સાર વાચં�)ં

હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા,

મારો ઉ�ચ આ�મા,

મારા (માતા,િપતા,ભાઈ,બહન� ,બાળકો વગેર�) ના 

ઉ�ચ આ�માઓ,

અમારા આ�યા��મક માગ�દશ�કો તથા સહાયકો,

ૂબધા ંજ ઉપચારા�મક દ�વ�તો,

મહાન કમ�મડંળ.

હ � ઈ�ર અમને એકબી� સાથે મેળવવા બદલ 

આપનો આભાર.

�ં આ �દ�ય િનદ�શન તથા યોજનાનો �વીકાર ુ
ુક�ં �ં.

ુુ�ં િવન�તા�વૂ�ક �દ�ય �મા� આહવાન ક�ં �ં.ુ

(માતા, િપતા, ભાઈ, બહન� , બાળકો વગેર�) મ�

�ણતા-ંઅ�ણતા ં�વૂ� જ�મમા ંક� આ જ�મમા ં

તમારા ��યે � પણ �ષેભાવ રા�યો, �ને લીધે 

ુુ ુતમને �બ જ �ઃખ થ� ંતેમજ ઠ�સ પહ�ચી એ 

બધા ંમાટ� �પા કર� મને �મા કરો.ૃ

આપે મારા ��યે � �ષેભાવ રા�યો એ માટ� �ં ુ

ુિવન�તા �વૂ�ક તમને �મા આ� ં�ં.

ુતમારા સવ� ઉપર ઈ�રનો ભર�ર �ેમ તથા 

આશીવા�દ સદાય વરસતા રહ.�  (૩ વખત)

ુઆપણા સબંધંોમા ંહંમેશા શાિંત અને �મેળ રહ.�  

(૩ વખત)

હ � ઇ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર.

         ુ ુ  (જ�ર�યાત �જબ વાચં�)ં

�મા (પ�રવારના સ�યો માતા, િપતા, 
ભાઈ, બહન� , બાળકો તથા ન�કના 

સગા સબંધંીઓ વગેર� માટ�)

હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા,

મારો ઉ�ચ આ�મા,

મારા(સાસરા પ�ના લોકોના નામ) ના ઉ�ચ 

આ�માઓ, અમારા આ�યા��મક માગ�દશ�કો તથા 

ૂસહાયકો,સમ�ત ઉપચારા�મક દ�વ�તો,

મહાન કમ�મડંળ.

હ � ઈ�ર અમને એકબી� સાથે મેળવવા બદલ 

આપનો આભાર.

�ં આ �દ�ય િનદ�શન તથા યોજનાનો �વીકાર ુ

ુક�ં �ં.

ુુ�ં િવન�તા�વૂ�ક �દ�ય �મા� આહવાન ક�ં �ં.ુ

(સાસરા પ�ના લોકોના નામ) મ� �ણતા-ં

અ�ણતા ં�વૂ� જ�મમા ંક� આ જ�મમા ંઆપ સવ� 

�િત � �ષેભાવ રા�યો, �ને લીધે આપ સવ�ને 

ુ ુ�બૂજ �ઃખ થ� ંતેમજ ઠ�સ પહ�ચી એ બધા ં

માટ� �પા કર� મને �મા કરશો.ૃ

આપ સવ�એ મારા ��યે તેમજ મારા પ�રવાર 

ુ ુ��યે � �ષેભાવ રા�યો ક� �ઃખ પહ�ચાડ�,ં તેને 

ુમાટ� �ં િવન�તા �વૂ�ક �મા આ� ં�ં.ુ

તમારા સવ� ઉપર ઈ�રનો ભર�રૂ �ેમ તથા 

આશીવા�દ સદા વરસતા રહ.�  (૩ વખત)ય 

�પા કર�ને શાિંતથી �વ. (૩ વખત)ૃ

આપણા સબંધંોમા ંહંમેશા શાિંત અને  ુ�મેળ

બની રહ.�  (૩ વખત)

હ � ઈ�ર આપનો આભાર આભાર આભાર.

�મા(સાસરા પ�નો પ�રવાર, 
ુસા�/સસરા, સાળા/સાળ� વગેર� તથા 

તેમના ન�કના સગા સબંધંીઓ)

ુ ુ  (જ�ર�યાત �જબ વાચં�)ં

                                    

હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા,

મારો ઉ�ચ આ�મા, 

મારા પિત/માર� પ�ની (નામ) નો ઉ�ચ આ�મા, 

અમારા સમ�ત આ�યા��મક માગ�દશ�કો તથા 

ુુ��જનો, અમારા સમ�ત આ�યા��મક સહાયકો, 

ૂસમ�ત ઉપચારા�મક દ�વ�તો, મહાન કમ�મડંળ.

�ં એજ �ં � �ં �ં.ુ ુ

ુહ � ઈ�ર આપનો �બજ આભાર ક� આપે અમને બનેંને 

એકબી� સાથે મેળ�યા. આપનો આભાર ક� આપે અમારા 

ુ ુ ુકમ�� ંસ�ંલન ક�.�

ુ�ં આ �દ�ય િનદ�શન તથા યોજનાનો �વીકાર ક�ં �ં.ુ

 

મ� �ણતા ંક� અ�ણતા ંઆપ ��યે તથા આપના પ�રવાર 

ુ��યે � પણ �ષેભાવ રા�યા તે માટ� �ં �મા મા�ં ં�ં. આપે ુ

ુમને � તમામ �ઃખ આ�યા તથા �ષેભાવ રા�યો �ને લીધે 

ુ ુમને �બ ઠ�સ પહ�ચી તેને માટ� �ં તમને �મા આ� ં�ં.ુ

�ં મારા પિત/માર� પ�ની (નામ) માટ� ઈ�ર પાસે �દ�ય �ેમ, ુ

ુ ુ�દ�ય દયા તેમજ �દ�ય ક�ણાની �ાથના� ક�ં �ં. �ં �ાથ�ના ુ

ુ ુક�ં �ં ક� આ �દ�ય �યોિત તેમને ઈ��રય �દશામા ં�ર�ા 

ુ�દાન કર� અને ઈ�ર તરફ તેમ� ંમાગ�દશ�ન કર�.

તેમની �દર � કોઈ નકારા�મક ઉ� ક� મતભેદ છે, � �

�ાકંથી તેમની તરફ આવી રહ� છે અથવા તેમના �ારા 

�ાકં જઈ રહ� છે, ઈ�ર તે નકારા�મક ઉ� ને આપના �

�દ�ય �કાશ �ારા �જવ�લત કર�ને તેને સકાર�મક ઉ� �

મા ંફ�રવી નાખો. 

મારા પિત/માર� પ�ની, ઈ�ર �ારા ર�ચત પ�ર�ણૂ� 

�િત છે, � તન-મન-આ�મા �પે �ય�ત છે.ૃ

હ � ઈ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર. 

                 

�મા �ાથ�ના પિત-પ�ની માટ�

ુ(રોજ વાચંવા� ંછે.)



ુ ુ  (જ�ર�યાત �જબ વાચં�)ં

હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા,

મારો ઉ�ચ આ�મા, (નામ) નો ઉ�ચ આ�મા,

અમારા સમ�ત આ�યા��મક માગ�દશ�કો તેમજ 

ૂમદદનીશો, બધા જ ઉપચારા�મક દ�વ�તો,

મહાન કમ�મડંળ.

�ં એજ �ં � �ં �ં.ુ ુ

ુુ�ં િવન�તા�વૂ�ક �દ�ય�મા� ંઆહવાન ક�ં �ં.ુ

(નામ) મ� �ણતા ં- અ�ણતા ંઆપને તથા 

આપના પ�રવારને ��યે � પણ �ષેભાવ રા�યો 

ુુ ુ�થી આપ સવ�ને �બજ �ઃખ થ� ંતથા ઠ�સ 

ુપહ�ચી એ માટ� �ં આપ સવ�ની �મા મા�ં ં�ં.ુ

�ં આપને આપની એ બધી જ �લૂો માટ� �મા ુ

ુક�ં �ં, � આપે મારા તેમજ મારા પ�રવાર ��યે 

ુ ુકર� �થી મને અિત અિધક �ઃખ પહ���.ં

ઈ�રનો ભર�રૂ �ેમ અને આશીવા�દ આપ ઉપર 

તથા આપના પ�રવાર ઉપર વરસતા રહ.�  સદાય 

(૩ વખત)

 �પા કર�ને શાિંતથી �વ. (૩ વખત)ૃ

આપણી વ�ચે શાિંત તેમજ  બની રહ.�  (૩ વખત)ુ�મેળ

હ � ઈ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર.

�મા �ાથ�ના �ય��તગત (િમ�ો, 

સહકમ�ચાર�, ઓફ�સ/ધધંાને 

સબંિંધત લોકો, પડોશી તથા અ�ય)
હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા,

મારો ઉ�ચ આ�મા તથા (નામ) નો ઉ�ચ આ�મા, 

સમ�ત આ�યા��મક માગ�દશ�કો, સહાયકો તેમજ 

ુુ ૂ��જનો, સમ�ત ઉપચારા�મક દ�વ�તો,

મહાન કમ�મડંળ.

�ં એજ �ં � �ં �ં.ુ ુ

હ � ઈ�ર આપનો આભાર ક� આપે અમને મેળ�યા. આપનો 

ુ ુ ુઆભાર ક� આપે જ અમારા કમ�� ંસ�ંલન ક�.�

ુ�ં આ �દ�ય િનદ�શન તથા યોજનાનો �વીકાર ક�ં �ં.ુ

(નામ) મ� �ણતા-ંઅ�ણતા,ં આ જ�મમા ંક� �વૂ� જ�મમા ં

આપ તેમજ આપના પ�રવાર ��યે � કંઈ પણ �ષેભાવ 

ુરા�યા �ને લીધે આપ સવ�ને �બૂજ �ઃખ તથા ઠ�સ 

ુપહ�ચી, એના માટ� �ં �મા યાચના ક�ં �ં.ુ

આપે મારા તેમજ મારા પ�રવાર ��યે � કંઈપણ �લૂો 

ુકર� તે માટ� �ં આપને �મા ક�ં �ં. ુ

�ં �મા કર� ર�ો/રહ� �ં અને �લૂાવી ર�ો/રહ� �ં. ુ

                                              (૩ વખત)

ુઆપણી વ�ચે શાિંત અને �મેળ બની રહ.�  (૩ વખત)

ઈ�રના આશીવા�દ સદાય તમારા તેમજ તમારા 

પ�રવાર પર વરસતા રહ.�  (૩ વખત)

�પા કર�ને શાિંતથી �વ. (૩ વખત)ૃ

�ં �ણૂ� ચેતના સાથે ઉપર દશા�વેલી વાતોનો �વીકાર ુ

ુક�ં �ં.

હ � ઈ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર.

  

ુુ �મા(�વૂ�-��ષિમ�/ �ીિમ�, 

�વૂ� ભાગીદારો, �વૂ�-પિત/પ�ની)

ુ ુ(�વનભર અથવા િનદ�શ અ�સાર વાચં�)ં ુ ુ(�વનભર અથવા િનદ�શ અ�સાર વાચં�)ં

હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા,

મારો ઉ�ચ આ�મા, (નામ) નો ઉ�ચ આ�મા,

સમ�ત આ�યા��મક માગ�દશ�કો, સહાયકો તથા 
ુ ૂ��જનો, સમ�ત ઉપચારા�મક દ�વ�તો, 

મહાન કમ�મડંળ. 

�ં એજ �ં � �ં �ં.ુ ુ

હ � ઈ�ર અમને મેળવવા બદલ આપનો આભાર. આપનો 
ુઆભાર ક� આપે અમને અમારા કર�લા કમ�ને સ�ં�લત 

ૂ ુકરવાની મ�ંર� (અ�મિત) આપી. �ં આ �દ�ય િનદ�શન ુ
અને યોજનાનો �વીકાર કર� ર�ો �ં/કર� રહ� �ં.

 

(નામ) મ� �ણતા-ંઅ�ણતા,ં �વૂ� જ�મમા ંક� આ જ�મમા ં

આપના તથા આપના પ�રવાર ��યે � કંઈપણ �લૂો કર� 
ુક� �ના લીધે આપને �ડાણ�વૂ�ક �ઃખ તથા ઠ�સ પહ�ચી 

તેના માટ� �ં �માયાચના કર� ર�ો �ં/રહ� �ં. �ના કારણે ુ
આપને, મારા તથા મારા પ�રવારના ��યે કોઈક અ�યતં 

ુખોટા કાય� કરવા પડ�ા. �ં ફર�થી �માયાચના ક�ં �ં.ુ

�ં આપને તે બધા જ ખોટા ંકાય� માટ� �મા કર� ર�ો �ં/રહ� ુ
�ં, � આપે મારા તથા મારા પ�રવાર ��યે કયા� છે. �ં �મા ુ
કર� ર�ો �ં/રહ� �ં તથા �લૂી ર�ો �ં/રહ� �ં. (૩ વખત)

ુઆપણી વ�ચે હંમેશા શાિંત અને �મેળ બની રહ.�  (૩ વખત)

ઈ�રની �યોિત, �ેમ તથા આશીવા�દ હંમેશા આપના 

તથા આપના પ�રવારની સાથે રહ.�  (૩ વખત)

�પા કર� શાિંતથી �ઓ. (૩ વખત)ૃ

�ં �ણૂ� ચેતના સાથે ઉપર દશા�વેલ વાતોનો �વીકાર ુ
કર� ર�ો �ં/રહ� �ં. (૩ વખત)

હ � ઈ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર.

       

ુ �મા (નકારા�મક ઉ�(DE)/સફ�દ ��(WM)/ �
ુ ુ ુ�બજ મજ�ત કોડ� (�મ ક� આ�મા, �વ���મોનો 

ુઆ�મા ક� �ાપ) જો �રૂા ંપ�રવાર પર કાળો ��/ 
ુસફ�દ ��/�ાપ હોય તો પ�રવારના બધા જ 

સ�યોએ �મા વાચંવી)

ુકોડ�  (��મ સપંક� )
ૂ�ભાવને �ર કરવા માટ�,

ભાવના�મક અડચણો અને 
�વા��ય, સફળતા અને 

ુસ��ૃ� મા ંઆવતી ��મ 
ૂઅડચણોના �ભાવને �ર 

કરવા માટ�.

�મા 
અભીકથન 

Gujarati


	Page 1
	Page 2

