
આજે અષા ઢ મા સ ની  પુર્ણિણેમા  .જે આપણે ગુરુ પુર્ણિણેમા  તરી કે ઉજવી એ છી એ.બા ળકે  જ્યાય રી તમા
ની ની  હો વી  છી  ત્યાય રીતમાની ઘણે  બા બાત  ખબારી નીથી  હો ત  ત  તમા ત્યાય રી તમા રી  મા ત  ની પુછી  છી   અની
જ્યાય  મા ત  ની પણે ખબારી નીથી  હો ત  ત્યાય રી પિપત  ની પુછી છી   પણે પિપત  ની પણે ખબારી નીહો  હો ય ત  ત કેહોશે
જા જઈની દા દા -દા દા  ની પુછી, ત  મા ત  એ તમા રી  સ થી  પ્રથીમા ગુરુ છી અની ત્યાય રી બા દા ઘરી ની  સભ્યોય
તમા રી  ગુરુ છી પણે જ્યાય રી ઘરી ની  સભ્યોય  ની કેઈ ખબારી નીથી  હો ત  ત  ત કેહોશે જા ત રી  સ હોબા ની જઈની
પુછીજે ,ત્યાય રીપિશેક્ષકે  ત્યાય રી તમા રી  ગુરુ બાની  જાય છી આપણેકેજી થી  લઈની ભણેતરી પુરુ ની  થી ય ત્યાય  સુધી
તમાની ગુરુ બાની વી એ છી એ પણે ઘણે  એપિવી બા બાત  છી જેની  મા ટે આપણે હો લ મા  નીટે ની  સહો રી જઈએ છી
હો લ મા  ઉપલભ્યોધી ઇન્ટટેરીનીટે સવી  આપણે ની ઘણું બાધુ શે ખવી  જાય છી.ત્યાય રી ત પણે આપની  ગુરુ બાની  જાય

છી ॰ આમા આપણે જીવીની ની  દારીકે તબાક્કે ગુરુ બાની વીત  જઈએ છી એ અની આપની  જીવીની ની જ્ઞા ની રૂપ

પ્રકે શે વીડે સજાવીત  જઈએ છી એ . એ તમા મા ગુરુ ઑ મા ટે કૃતજ્ઞાત  દા ખવીવી ની  દિદાવીસ ત આજની  દિદાવીસ
ગુરુ પુર્ણિણેમા . ગુરુ ની  અથી ત  આપણે જાણે એજ છી એ ગુ એટ્લેલ અંધીકે રી મા થી  રૂ એટ્લેલ ઉજાસ તરીફ લઈ
જની રી ,

આજે આપણે એ તમા મા મા ટે રૂણે અદા  કેરીવી  ની  દિદાવીસ છી .એકેલવ્યય ની  વી ત ત  તમા જાણે  જ
છી  ગુરુ એ તની શે ખવી વીની  ની  પડે  હોત  તમા છીત  તની દૂરી રીહો  ની પિશેક્ષણે માળવ્ય  હોતું અની જ્યાય રી ગુરુ એ
ગુસ્સાસ મા  આવી  ની તની  અંગુઠો  મા ગી  લ ધી  ત્યાય રી ત જરી ય અચકે ય  વીગીરી કે પ  ની આપ  પણે દા ધી .
આપણે અહો  અંગુઠો  મા ગી  લની રી ગુરુ મા ટે ની  તની  ગુરુ ભક્તિ ત થી  પ્રરીણે  લવી ની  છી, તની  મા ટે પિશેક્ષણે
માળવીવી ની  જે ભૂખ હોત  તવી  ભૂખ જગી ડેવી ની  છી  

પિશેક્ષણે ગીમા ત્યાય રી ગીમા ત્યાયથી  માળવી  શેકે ય છી આપનું જીવીની સતત તની  પ ઠોશે ળ  છી .ગુરુ
દ્ત્ર તએ સ્સાવી ની ની પણે ગુરુ મા ન્ટય  હોત  કે રીણેકે તની  મા  વીફ દા રી  ની  ગુણે હોત  એમા જીવીની મા  જ્યાયથી  જે
જેની  પ સ થી  કેઈકે લવી જેવું લ ગી તની આપણે માની માની ગુરુ ધી રીણે કેરી  લઈએ છી એ .ઘણે  વી રી ગુરુ
ધી રીણે કેય  પછી  તમાની  પિવીષા વ્યય જબા  વી ત ની  લ ગી ત  ગુરુ બાદાલવી  મા  પણે કેશું ખ ટું નીથી  પણે ત
આપણે ત્યાય રી જ સમાજી શેકે  શું જ્યાય રી આપની  મા  સ ચ ખ ટે  ની  સમાજ હો ય ત મા ટે જિંજદાગી  ની  દારીકે પળ
ની પિશેક્ષકે બાની વી  પિશેખત  જઈશું . 

માહો ભ રીત ની  રીચપિયત  વીદાવ્યય સ મુપિની ની ત  આપણે જાણે એ જ છી એ ગુરુ ની  પુજની ની  પ્રથીમા
 શેરૂઆત તમાની  પુજની થી  થીઈ જેથી  આજની  દિદાવીસ વ્યય સ પુર્ણિણેમા  તરી કે પુજાય છી તમાની  વી ત  આપણે
આપની  દા દા  પ સ થી  આજે સભળ  લઈશું  અની ગુરુરી ભ્રમાહો  ની  સ્સાલ કે સ થી ગુરુ ની અર્ધ્યય આપ એ...........



   

         freshgujarat   .

 Whatsaap    9712330853 તમા રી  Whatsaap ગ્રુપ મા  એડે કેરી .

 સરીકે રી  ની કેરી  મા ટે અહો  કેલ કે કેરી .

 શેક્ષર્ણિણેકે મા હો ત  મા ટે અહો  ક્લિ લકે કેરી .
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