
હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા, 
મારો ઉ�ચ આ�મા, મારા આ�યા��મક માગ�દશ�કો, 

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

તથા �દ�ય �વો, મહાન કમ�મડંળ. 

ુુહ � ઈ�ર �ં િવન�તા�વૂ�ક �દ�ય આશીવા�દ� ંઆહવાન ક�ં ુ
ુ�ં ક�, �ં આ �થાન પર આપના આશીવા�દ� ંસાધન બની ુ

ુ ુર�ં. ઈ�ર આપ મા�ં ત��સાર માગ�દશ�ન અને ર�ણ કરો. ુ

�ં એજ �ં � �ં �ં.ુ ુ

ુઆ �થાન પર �દ�ય �કાશની સ��� રહો. �દ�ય �કાશ 
�દ�ય અ��ન બનીને અહ�ની બધી જ નકારા�મક ઉ�ઓને �
�જ�લત (બાળ�ને) કર� તેને �દ�ય�કાશમા ંપ�રવત�ત 

ુકર� નાખેં. �દ�ય અ��ન આ �થળના �ણેૂ�ણામા ં
�વા�હત થાઓ. અહ� અ��ન રહો, અ��ન રહો, અ��ન રહો 
ફ�ત �દ�ય અ��ન રહો.

ુઆ �થાન પર અઢળક, �દ�ય �ેમ, �દ�ય ક�ણા, �દ�ય 
દયા, ઉપચારા�મક ઉ�, સ��ૃ�, આનદં, �દ�ય સમાધાન, �
આ�યા��મકતા અને �દ�ય પરમાનદં ના આશીવા�દ રહ.�

સવ� જનો મા ંરહલ� ા દર�ક ભય અને શકંાઓને �પા કર� ૃ
�ૂર કરો.

� પણ અહ� ઉપચાર માટ� આવે એને આરો�ય �ા�ત 
થાઓ, બધા ંને િવવેક તથા �ાનના આશીવા�દ �ા�ત 

ુથાઓ. દર�ક �ઃખોને બદલે �સ�તા તથા આનદં છવાઈ 
ુ�ય. બધાનેં અઢળક સ���ના આશીવા�દ �ા�ત થાઓ. 

બધા ંલોકો એકબી�ને આપવા માટ� તથા વહચ� વા માટ� 
ત�પર રહ.�  બધામંા ંએકા�મકતા રહ.�

બધાના હદયમા ંશાિંત, સ�ભાવના તથા એકતા રહ.�
અહ� ઉપ��થત બધા �દ�ય �ાણીઓને �દ�ય �કાશ, 

ુ�દ�ય શ��ત, �દ�ય �ેમ, �દ�ય ક�ણા, �દ�ય દયા, 
ુ�દ�ય િવવેક, �દ�ય �ાન તથા આ�યા��મકતાની સ���ના 

આશીવા�દ �ા�ત થાઓ. અહ�ના કાય�કતા�ઓને �દ�ય 
ુમાગ�દશ�નના આશીવા�દ મળે �નાથી તેઓ પોતા� ંકાય� 

સ�ંણૂ� સ�ચાઈ, �મા�ણકતા તથા પિવ� ભાવથી કર�.

 હ � ઈ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર.

��ૂ �થળ, મ�ંદર વગેર� માટ� �ાથ�ના

ુ(અવયવો� ંનામ) _______ વષ� પછ�, મને ખબર પડ� 

ક�, તમે �ા ંછો, માટ� આભાર. તમે �ા ંઆવેલા છો તે 

મને ખબર ન હોવા છતા ંતમે માર� સભંાળ લીધી. 

તમે મારા માટ� �દવસ અને રાત �બૂ જ મેહનત કર� છે. 

ુઆટલા વષ�થી તમને ન ગમતી બધી વ��ઓ ને લઈને 

મ� તમને �િત��ત કયા� છે તેથી મને માફ કરો.

ુમાર� તમાર� જ�ર છે. મ� �ણતા ંક� અ�ણતા ંતમને કોઈ 

ુ ુપણ ર�તે �કસાન પહ�ચાડ� ંહોય તો મને માફ કરશો. 

હવે આજ પછ�થી �ં તમાર� સભંાળ રાખીશ.ુ
ુ�ં હવેથી _____ નો વપરાશ નહ� ક�ં. હવે �ં �ણી ગયો ુ ુ

�ં/ગયી �ં ક�, તે તમારા માટ� યો�ય નથી. �પા કર�ને ૃ
ુમારા �વનના �ત �ધી માર� સાથે રહો. માર� તમાર� 

ુ ુજ�ર છે. �ં તમને �ેમ ક�ં �. હવેથી �ં તમાર� ુ ુ

સાર-સભંાળ રાખીશ. હવે મને ખબર પડ� ગઈ છે ક� 

ુ ુ ુતમને �,ં સૌથી વ� �કસાન પહ�ચાડ� છે. મને �વ�થ 

રાખવા બદલ આભાર.

આભાર, આભાર, આભાર.

ુુઉદાહરણ: 35 વષ�ની �મર� �ય��ત � ં�વા�િપ�ડ.
ુ�વા�િપ�ડ, 35 વષ� પછ�, મને ખબર પડ� ક� તમે �ા ં

છો ?  આભાર.

માર� �ણ ક� તમે �ા ંછો, તમે માર� સભંાળ  ુબહાર હ� ં

લીધી.

તમે મારા માટ� �દવસ અને રાત �બૂ જ મહન� ત કર�. 

ુતમને ન ગમતી બધી વ��ઓ લઈને મ� તમને ઘણા 

વષ� થી �િત��ત કયા�. મહર� બાની કર�ને મને માફ 

ુકરો. માર� તમાર� જ�ર છે. મ� �ણતા ંક� અ�ણતા ં

ુ ુતમને કોઈ પણ ર�તે �કશાન પહોચાડ� ંહોય તો મને 

�મા કરશો. હવેથી �ં તમાર� સભંાળ રાખીશ. ુ

ુ ુ�ં ખાડં, મીઠ� વ��ઓ ક� અિત�ર�ત કાબ�હાઈ���સ � ં ુ
ુસેવન નહ� ક�ં. 

હવે �ં �ણી ગયો �ં ક� તે તમારા માટ� સારા નથી.  ુ

ુ�પા કર�ને મારા �વનના �ત �ધી માર� સાથે રહજ� ો. ૃ
ુ ુમાર� તમાર� જ�ર છે. �ં તમને �ેમ ક�ં �. હવેથી �ં ુ ુ

તમાર� સાર-સભંાળ રાખીશ. હવે મને ખબર પડ� ગઈ 

ુ ુ ુછે ક� તમને �,ં સૌથી વ� �કસાન પહ�ચાડ� છે. મને 

�વ�થ રાખવા બદલ આભાર.

 આભાર, આભાર, આભાર. 

અવયવો માટ�ની �મા

પોતાની આ�યા��મક શ��ત 
ુવધારવાના હ�� થી તથા 

પોતાના ઉ�ચ આ�મા સાથે 
સપંક�  �થાિપત 

ુ કરવા માટ� � ંઅભીકથન.
 

આ�યા��મક 
અભીકથન

ુ�તી વખતે આરામ દાયક ��થિત મા ં�ખો બધં  

કર� દો. તમારા �ાસ ની ગિત પર �યાન દો અને 

ધીર� ધીર� ધીમા, પણ �ડા �ાસ લો.

જયાર� પણ ઉઠો �યાર�, આ િશ�ણ મેળવવા બદલ 

આભાર, આભાર, આભાર કહો. 

�ઘ �ારા 
િશ�ણ/�ાન

હ � પર��,

દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા

મારો ઉ�ચ આ�મા,

મારા સમ�ત આ�યા��મક માગ�દશ�કો 

ુઅને ��જનો.

આ� મારા એ��લ બોડ�

(ભાવના�મક શર�ર) 

ુ� ંર�ણ અને માગ�દશ�ન કરો. �થી

આ� માર� �ઘ દર�યાન

તે યો�ય આકાિશય શાળામાં

ુ .........� ંિશ�ણ મેળવી શક�.

આપનો આભાર, આભાર, આભાર

Gujarati



(આ વાચંતી વખતે �દ�ય અ��નને પોતાની તરફ આવવા દો 

તથા આ �દ�ય અ��નને આપણી ચાર� તરફ આવર� લેવા દો)

�ં �દ�ય અ��નનો �વ �ં.ુ
�ં એજ પિવ�તા �ં �ની, ઈ�ર ઇ�છા ુ
રાખે છે.

ુ ુ(૫ વખત ક� તેથી વ� જ��રયાત �જબ �દવસમા ંગમે 

તેટલી વાર કર� શકો છો.)

મારો આ�મા �દ�ય અ��નનો આ�મા છે. 

મારો આ�મા એ એજ પિવ�તા છે �ની ઈ�ર 
ુ ુઈ�છા રાખે છે.(૫ વખત ક� તેથી વ� જ��રયાત �જબ)

(આ બનેં લાઈનો આપણે આપણા ઘર, ઓ�ફસ, ગામ, 

શહર� , દ�શ, પિત, પ�ની, બાળકો તથા અ�ય કોઈપણ 

�ય��ત માટ� પણ બોલી શક�એ છ�એ.) �મ ક�, 
ુ ુુ“મા�ં ઘર �દ�ય અ��ન� ં�થાન છે, મા�ં ઘર 

એજ પિવ�તા છે �ની ઈ�ર ઈ�છા રાખે છે.” �����
(દર�ક ૩ વાર કરો) 

ુધરતી, આકાશ અને સ��ના �ા�િતક �વ એ �દ�ય ૃ
અ��નના �વ છે,

ુધરતી, આકાશ અને સ��ના �ા�િતક �વ એ એજ ૃ
પિવ�તા છે,  �ની ઈ�ર ઈ�છા રાખે છે. (૩ વખત)

ધરતીમાતા  �દ�ય અ��નનો �હ છે,

ધરતીમાતા એ એજ પિવ�તા છે �ની ઈ�ર ઈ�છા 

રાખે છે.   (�૩ વખત)

આપણો ચ�ં એ �દ�ય અ��નનો ઉપ�હ છે,

આપણો ચ�ં એજ પિવ�તા છે �ની ઈ�ર ઈ�છા 

રાખે  છે. (�૩ વખત)

આપણો �યૂ� એ �દ�ય અ��નનો િસતારો છે,

આપણો �યૂ� એ એજ પિવ�તા છે �ની ઈ�ર ઈ�છા 

રાખે છે.  (�૩ વખત)

�ં �ંુ

�ં આ ભૌિતક શર�ર નથી, ુ
�ં એજ �ં � �ં �ં.           (૭ સેકંડ શાતં રહો)ુ ુ

�ં આ ખોટ� ભાવના નથી, ુ
�ં એજ �ં � �ં �ં.           (૭ સેકંડ શાતં રહો) ુ ુ

�ં આ ખોટો િવચાર નથી, ુ
�ં એજ �ં � �ં �ં.           (૭ સેકંડ શાતં રહો)ુ ુ

�ં આ િવચ�લત મન નથી, ુ
�ં એજ �ં � �ં �ં.           (૭ સેકંડ શાતં રહો)ુ ુ

�ં એક આ�મા �ં. ુ
ુ ુમા�ં શર�ર માર� આ�મા� ંમ�ંદર છે.

�ં એક �દ�ય ચમકારો �ં.ુ

ઈ�ર મારો સ�ક છે. 

�ં ઈ�ર સાથે એકાકાર �ં.ુ

ુ ુ�દન �િત�દન �ં મારા કમ�� ંસ�ંલન કર� ુ
રહ�/ર�ો �ં.

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

�ં ઈ�રની �ણૂ�તાને શર�ર, મન અને આ�મા �પે ુ
�ય�ત �ં.

ુ�ં ઈ�રની પિવ�તા �ં તથા ઈ�ર� ં�િત�પ �ં.ુ
�ં એજ પિવ�તા �ં �ની ઈ�ર ઈ�છા રાખે છે.ુ

�ં એજ �ં � �ં �ં.      (૩ વખત)ુ ુ

�ં ઈ�ર સાથે એકાકાર �ં.ુ
�ં બધા ંજ સાથે એકાકાર �ં.ુ

  �ં �કાશ �ંુ                    

�ં �કાશ �ં, ઝળહળતો �કાશ, ફ�લાતો �કાશ, ુ
તી� �કાશ.

ઈ�ર મારા �દરના �ધકારનો �ય (નાશ) કર�ને 
�કાશમા ંપ�રવિત�ત કર� છે.

ુુઆજના �દવસે �ં સવ�લૌ�કક �યૂ�� ંક����બ�� �ં. ુ
માર� �દરથી થઈને એક િનમ�ળ નદ� વહ � છે. 

ુ�ં �કાશનો એવો �વતં �વારો �ં � મ��યની ુ
ભાવના અને િવચારધારાથી પર(અલગ) છે.

ૂ�ં ઈ�રની �ર�થ સીમાચોક� �ં.ુ

�ં �કાશની એવી શ��તશાળ� નદ� �ં � એવા ુ
�ધકારને ગળ� જશે �ણે મારો ખોટ� ર�તે ઉપયોગ 
કય� છે.

�ં �કાશ �ં, �કાશ �ં, �કાશ �ં.ુ

�ં �કાશ મા ંર�ં �ં, �કાશ મા ંર�ં �ં, �કાશ મા ંુ ુ ુ
ર�ં �ં.ુ

�ં �કાશ �ં, �ણૂ� આયામ �ં.ુ
ુ�ં �કાશ �ં, �� ઉદ��ય �ં.ુ

�ં �કાશ �ં, �કાશ �ં, �કાશ �ં.ુ

ુ ુ�ં �િનયામા ં�યા ંપણ �� �ં �યા ં�કાશ� ં�રૂ ુ
ુલઈ આ� ં�ં.

ુુઈ�રના આશીવા�દ બધા �ધી પહોચા�ં �ં.
 

ુઈ�રના રા�યનો ઉ�ેશ મજ�તૂ ક�ં �ં તથા આ 
ુુઉ�ેશ બધા ં�ધી પહોચા�ં �ં.

�ં �કાશ �ં, �કાશ �ં, �કાશ �ં.ુ

ધરતીમાતા માટ� �ાથ�ના

હ � પર��, દ� િવક િપતા, દ� િવક માતા, 
મારો ઉ�ચ આ�મા, 
મારા આ�યા��મક માગ�દશ�કો, સહાયકો તથા 

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

ૂદ�વ�તો, ધરતીમાતાના ં�દ�ય ર�કો,
ધરતીમાતાના ંસમ�ત �ા�િતક �વો,ૃ
મહાન કમ�મડંળ.
 

ુઈ�ર �ં િવન�તા �વૂ�ક �દ�ય આશીવા�દ� ંઆહવાન ુ
ુ ુક�ં �ં ક� �ં ધરતીમાતા ઉપર ઈ�રના આશીવા�દ� ંુ

ુ ુસાધન બ�યો/બની �ં. ઈ�ર આપ મા�ં ત�અ�સાર 
ુમાગ�દશ�ન કરો અને �ર�ા �દાન કરો.

�ં એજ �ં � �ં �ં.ુ ુ

ધરતીમાતા પર �દ�ય �કાશ, �દ�ય શ��ત તથા 
ુ�દ�ય ���મ�ા બની રહ.�  �દ�ય �કાશ એ બધીજ 

નકારા�મક ઊ�ઓને ��ળ�ત કર� નાખેં, � ધરતી �
પર એકતા અને એકા�મકતાને રોક� રહ� છે.

ધરતીમાતા પર શાિંત અને સ�ભાવના બની રહ.�
ુધરતીમાતા પર ઘન, ધા�ય અને જળની સ��� 

ુરહ.�  ધરતીમાતા � ં��યાવત�ન થાય તથા તેને 
ુન� ં�વન મળે.

ુદર�ક �ાણીઓમા ં�ેમ, દયા, ક�ણા, આનદં તથા 
આ�યા��મ��ાની ભાવના રહ.�

ધરતીમાતા પર ઈ�ર�ય �યોતને ��વ�લત 
રાખનાર બધા ંજ લોકો પર �દ�ય �કાશ, �દ�ય 

ુશ��ત, �દ�ય ���મ�ા તથા �દ�ય �ાનના 
આશીવા�દ સદા વરસતા રહ.�

ૂઈ�ર બધામા ંરહલ� ી તમામ શકંા અને ડરને �ર કરો 
તથા દર�ક �ાણીઓમા ંએકા�મતાને ��તૃ કરો.

 હ � ઈ�ર આપનો આભાર, આભાર, આભાર.
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