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બાપદાદા

દર કલાકે ૫ વ પાે ની કસરત કર મનને શ શાળ બનાવાે
પણ બાપ જેવાં બનાવાે

ર વાઈઝ ૩૦ ૧૧ ૨૦૧૦

મધુબન

ારે બાબા જ સંસાર છે તાે સં ાર

આજે બાપદાદા સવ અેક દેશી બાળકાેથી મળવા આ ાં છે જે આેિરજનલ વા તવમાં બધાનાે દેશ છે
ણાે છાે ને અેક દેશ કે ટલાે ય છે બાપદાદા પણ અેજ દેશ થી સવ બાળકાેને મળવાં આ ાં છે બાળકાેને
બાપથી મળવાની ખુશી છે અને બાપને બાળકાેથી મળવાની ખુશી છે આજે બાપદાદા સવ બાળકાેનાં વ પાે
ને િવશેષ ૫ પાેને ઈ
ે ર ાં છે અેટલે ૫ મુખી
ાનું પણ ગાયન છે તાે વયંનાં ૫ પાેને ણાે છાે ને
પહેલું સવનું ાે ત બદુ પ આવી ગયું તમાર સામે કે ટલું ચમકતું યા ં પ છે બીજું દેવતા પ તે પ
પણ કે ટલુ યા ં અને યા ં છે ીજું પ મ યમાં પૂજનીય પ ચાેથું પ ા ણ પ સંગમવાસી તે પણ
અેટલું મહાન છે અને પાંચમુ પ ફિર તા પ આ પાંચવે પ કે ટલાં યારાં છે બાપદાદા આજે બાળકાેને
મનની કસરત શીખવાડે છે કારણ કે મન બાળકાેને ારેક ારેક પાેતાની તરફ ખચી લે છે તાે આજે
બાપદાદા મનને અેકરસ બનાવવાની કસરત શીખવાડી ર ાં છે આખાં િદવસમાં આ ૫ પાેની કસરત કરાે
અને અનુભવ કરાે જે પ િવચારાે તેનું મનમાં અનુભવ કરાે જેવી ર તે ાે ત બ દુ કહેવાથી તે ચમકતું પ
સામે આવી ગયું અેવી ર તે પાંચવે પ સામે લાવાે અને તે પ નાે અનુભવ કરાે દર કલાકમાં ૫ સેક ડ આ
િડલમાં લગાવાે ે સેક ડ નહી ં તાે ૫ મિનટ લગાવાે દરેક પ સામે લાવાે અનુભવ કરાે મનને આ હાની
કસરતમાં
ત કરાે તાે મન કસરત થી સદા ઠ ક રહેશે જેમ શર રની કસરત શર રને તંદુર ત રાખે છે તેમ
આ કસરત મનને શ શાળ રાખશે અેક સેક ડ પણ મનમાં તે પને લાવાે સમ ે છાે સહજ છે ને આ કે
મુ કે લ લાગે છે મુ કલ નિહ લાગશે કારણ કે આ કસરત તમે અનેકવાર કરેલી છે દરેક ક પ કર છે પાેતાનું
જ પ સામે લાવવું આ મુ કે લ ન હાેય અેક અેક પને સામે આવતાં જ દરેક પની િવશેષતાનાે અનુભવ
થશે ારેક ારેક ઘણાં બાળકાે કહે છે કે અમે આજ પાે નાે અનુભવ કરવાં ઈ છ અે છ અે પરં તુ મન
બી તરફ ચા ું ય છે જેટલાે સમય ાં મન લગાવવાં ઈ છ અે છ અે અેટલાં સમયને બદલે થ
અયથાથ સંક પ પણ આવી ય છે ારેક મનમાં અલબેલાપ ં પણ આવી ય તાે બાપદાદા દર કલાકે ૫
સેક ડ અથવા ૫ મિનટ આ કસરતને અનુભવ કરાવવા ઈ છે છે ૫ મિનટ કર ને મનને આ તરફ ચલાવાે
ચાલવું તાે સા ં હાેય છે ને પછ પાેતાનાં કામમાં લાગી આે કારણ કે કાય તાે કરવાનું જ છે કાય વગર તાે
ચાલવાનું નથી ય સેવા િવ સેવા તાે બધાં કર ર ાં છાે અને કરવાની જ છે આ ૫ મિનટની િડલ કયા
પછ જે પાેતાનું કાય છે અેમાં લાગી આે ભલે ૫ સેક ડ લગાવાે ભલે ૫ મિનટ લગાવાે પરં તુ કાેઈ અેવું છે
જેમને આટલાે સમય પણ નથી મળતાે છે કાેઈ હાથ ઉપાડાે જેમને ૫ મિનટ પણ નથી કાેઈ નથી છે કાેઈ
બધાં નીકાળ શકે છે તાે ઘડી ઘડી આ કસરત કરાે તાે કાય કરતાં પણ આ નશાે રહેશે કારણ કે બાપનાે મં
પણ છે મનમનાભવ તાે આજ મં મનનાં અનુભવ થી માયા ત બનવામાં યં બની જશે કારણ કે બાપદાદાઅે
બતાવી દ ધું છે કે જેટલાે સમય આગળ વધશે તે અનુસાર અેક સેક ડમાં પૂણિવરામ લગાવવું પડશે તાે આ
કસરત કરવાથી મનમનાભવ થવામાં મદદ મળશે કારણ કે બાપદાદાઅે યે ું કે જે પણ ભાષણ કરાે છાે અથવા
કાેઈને પણ સંદેશ આપાે છાે તાે શું કહાે છાે અમે િવ ને પિરવતન કરવાં વાળા છ અ તાે ારે િવ ને
પિરવતન કરવાનું છે તાે પહેલાં પાેતાનાં મનને અેવું શ શાળ બનાવાે જેથી જે સમયે જે સંક પ કરવાં ઈ છાે

તેજ મન સંક પ કર શકે સેક ડમાં આદેશ આપાે જેમ આ શર રની બી કમ યાે ને આદેશ આપાે છાે
ઉપર થાઆે નીચે થાઆે તાે કરે છે ને અેમ મન થ અયથાથ થી બચી ય મનનાં મા લક છાે મા ં મન
કહાે છાે ને તાે મા ં મન અેટલું આદેશમાં રહે તેનાં માટે આ મનની કસરત બતાવી
બાપદાદાઅે યે ું દરેક બાળક અેજ ઈ છે છે કે અે અમારે મન ત જગત ત બનવું છે અેટલે
આવવાવાળા સમય પહેલાં આ અ યાસ ાં ઈ છાે ાં મન સહજ ટક ય તાે આજે બાપદાદા અેજ ઈ છે
છે કે દરેક બાળક અેવાે શ શાળ બને જેથી જે સંક પ કરે તેજ માણે મન બુ સં ાર આદેશમાં હાેય
જેમનાે આ અ યાસ હશે તે જગત ત અવ ય બનશે બાપદાદાથી પિરવાર થી ેમ તાે બધાનાે છે જેટલાે
બાળકાેને બાપથી ેમ છે તેનાંથી વધારે બાપનાે બાળકાેથી ેમ છે તાે બાળકાેઅે ચતુરાઈ સાર કર છે મારાં
બાબા મારાં બાબા કહીને મારાં બનાવી લીધાં છે દરેક બાળક આજ િન ય થી કહે છે મારાં બાબા અને
બાપ પણ કહે મારાં બાળકાે આ મારાં શ દ અે કમાલ કર દ ધી દરેકનાં િદલમાં કે ટલાે ઉમંગ આવે છે મારાં
બાબા યારા બાબા અને બાપ પણ વારં વાર કહે છે મારાં બાળકાે કાેઈ પણ માયાનાે વાર થાય કારણ કે
અડધાેક પ માયાને પાેતાની બનાવી છે ને તાે માયાનાે પણ આપ સવ થી ેમ તાે હશે ને તાે તે ઘડી ઘડી
આવવાની કાે શશ કરે છે પરં તુ જે િદલથી મારાં બાબા કહે છે તાે બાપનાે સહયાેગ મળે છે અેક વાર િદલથી
ક ધુકં ું મારાં બાબા તાે હ ર વાર બાપ બંધાયેલાં છે શ શાળ સહયાેગ આપવા માટે અનુભવ છે ને
ફ સમય પર આ અનુભવ ને ેકિટકલ વહાર માં લાવાે
બાપદાદા બાળકાેની અેક વાત ઈ
ે ને િદલમાં બાળકાે ઉપર હસે છે ણાે છાે કઈ વાત બધાં કહે છે કે
બાબા જ મારાે સંસાર છે કહાે છાે ને બાપ જ અમારાે સંસાર છે કહાે છાે જે કહે છે બાપ જ મારાે સંસાર છે તે
હાથ ઉઠાવાે સા ં બાપ જ સંસાર છે બી ે તાે કાેઈ સંસાર નથી ને સંસાર બી ે નથી પરં તુ બીજું શું છે
સં ાર
ારે બાપ જ મારાે સંસાર છે બી ે કાેઈ સંસાર છે જ નહી ં સંસાર નથી પરં તુ સં ાર કે વી ર તે પેદા
થઈ ય છે આજકાલ બાપદાદા સમય માણે સં ાર શ દને ખતમ કરવા ઈ છે છે ખતમ થઈ શકે છે
ખતમ થઈ શકે છે જે સમજે છે કે સં ાર િવ પ ન બની શકે આ દૃઢ સંક પ કર શકાે છાે દૃઢ પુ ષાથ
ારા આજે પણ દૃઢ પુ ષાથ કર શકાે છાે કે ખતમ કરવાં જ છે કરશું િવચારશું ઈ
ે શું આ નહી ં કરવું જ
છે સં ારનું કામ છે આવવું અને બાળકાેનું કામ છે સમા કરવું જ છે છે િહમત છે િહમત પહેલાં પણ હાથ
ઉઠા ાે હતાે પરં તુ તપાસ કરાે જે સંક પ કયા તે થઈ ર ું છે જે સમજે છે કે બાપઅે ક ું બાપનું કાય છે
લ આપવું અને બાળકાેનું કાય છે જે બાપઅે ક ું તે કરવાનું જ છે આની પણ અેક તાર ખ ન કરાે જેમ
ભ લાેકાે અે તાર ખ ન કર છે શવરા ી તાે મનાવે છે તાે આની તાર ખ પણ ન કરાે અ છા બધાં ની
તાર ખ સાથે ન થાય તાે પહેલાં અેક અેક પાેતાનાં માટે તાે તાર ખ ન કર સકે છે ને કર શકાે છાે કર
શકાે છાે તાે હાથ ઉઠાવાે તાે કર કર શકાે છાે તાે કર ડબલ િવદેશીઆેઅે તાર ખ ન કર અ છા
સામેવાળા કર ન
જે તાર ખ ન કર ને તે બાપદાદાને લખીને આપ ે બાપદાદા પણ બાળકાેને પેપર
પાસ કરવાની બહાદુર તાે આપશે ને પછ ગીત ગાશે વાહ બાળકાે વાહ સેર મની મનાવશે જેમણે સંક પ
કયા અને તે અનુસાર ે કલ કયુ તેની સેરેમની મનાવશે કારણ કે ફરક તાે આવતાે રહેશે ને જે તાર ખ ન
કરશાે તેમાં આગળ વધવાં માટે સમીપ તાે આવશાે ને ફરક તાે પડવાનાે શ થશે તાે જેમનું તાર ખ માણે
સંપ થશે તેમની બાપદાદા સેર મની મનાવશે અંતર જે કરશે તાે વે ાં વાળા પણ ચકાસણી કરશે કારણ કે

સંપકમાં તાે આવશાે ને સં ાર કાેઈને કાેઈની સાથે નીકળે છે ને કારણ કે બાપદાદાઅે યે ું કે દરેક બાળકને
આ શુ નશાે તાે છે કે હુ ં મા ર સવશ વાન છું મા ર તાે છાે ને જયારે સવશ વાન છાે તાે સંક પ ને
પૂરાે કરવાે આ પણ શ છે ને અ છા
જે આજે પહેલી વાર આ ાં છે તે ઉઠાે બાપદાદા મુબારક આપે છે મધુબનમાં આવવાની મુબારક છે મુબારક
છે મુબારક છે બાપદાદા તાે પણ અેવું સમજે છે કે ટૂ લેટ ખુબ જ માેડું નું બાેડ લાગવાનાં પહેલાં આવી ગયાં
છાે અેટલે આખાં પિરવારની બાપદાદાની તાે છે આખાં પિરવારની પણ આપ સવ માં અેજ શુભ આશા છે કે
સદા ડબલ પુ ષાથ કર છે લે આવતાં પણ જ દ જઈ શકાે છાે છે િહમત જે આજે આ ાં છે તેમનામાં આ
િહમત છે કે છે લે આવતાં પણ જ દ જઈ થમ આવી આે થમ નંબરમાં અેક થમ નિહ થમ
ણ
ે ીમાં થમ આવાે થઈ શકે છે જે સમજે છે અમે જ દ જઈને થમ થઇ શક અે છ અે અે હાથ ઉઠાવાે
વયંમાં િન ય છે અ છા
સેવાનાે ટન િદ હી અને આગરા ઝાેનનાે છે :- બાપદાદાઅે સાંભ ું કે િદ હી શ થી લઈને સેવાની નવી નવી
વાતાે કરતું આ ું છે કર છે ને િદ હી અે કર છે તાે હવે કાેઈ નવી ઇ વે શન શાેધ નીકાળાે સેવાની જે
ભાષણ ચાલે છે ાે ામ ચાલે છે તે પણ સારા છે કારણ કે તેનાંથી
થાય છે અને સંબંધમાં આવે છે જે
હમણાં ચાલી ર ાં છે અે પણ સરસ છે પરં તુ હવે આ ાે ામ બહુ જ સમય ચા ાં છે હવે કાેઈ નવી વાત
નીકાળાે જે સેવા કરવાવાળા ને નવાે ઉમંગ નવાે ઉ સાહ આવે કરશાે ને સા ં છે બધાને ઉ સાહમાં લાવીને
બધાને તેમાં ત કરાે અ છા
િદ હી વાળા પુ ષાથ માં પણ થમ નંબર લે બાપદાદાઅે બહુ જ સમય થી આ ક ું છે કે કાેઈ પણ
સેવાકે ભલે દેશ ભલે િવદેશનાં સેવાકે અને તેનાં સંબંધનાં સેવાકે ૬ મિહના િનિવ રહી દેખાડે કાેઈ પણ
િવ ન આવે િનિવ આમાં ે થમ નંબર બનશાે તાે તેનાે પણ િનિવ ભવ નાે િદવસ મનાવશે હમણાં ૬
મિહના કહી ર ાં છે ૬ મિહનાનાે અ યાસ હશે તાે આગળ પણ આદત પડી જશે પરં તુ ઇનામ લેવાં માટે ૬
મિહનાનાે સમય આપે છે તાે િદ હી કયાે નંબર લેશે થમ નંબર બાપદાદા ને ખુશી છે આખાં પિરવારને પણ
ખુશી છે સંતુ તા ની બાેલબાલા થાય ભલે સેવામાં ભલે જે િનયમ બનેલાં છે તે િનયમમાં તાે શ
ે ે
બાપદાદાઅે ક ું છે પરં તુ હ સુધી નામ નથી આ ું ઝાેન નિહ તાે જે પણ માેટા સેવાકે છે તેનાં
સંબંધવાળા સેવાકે આટલું પણ કરશે તાે બાપદાદા શ
ે ે હવે જ દ જ દ કદમને તાે આગળ કરશાે કે મ
અચાનક કાંઈ પણ થઇ શકે છે તાર ખ નહી ં બતાવશે અ છા િદ હી વાળા બેસી આે
આગરા સબઝાેન :- આગરાઅે અેવું કાેઈ કાય કે સેવા કરવાની છે જે જેમ ગવમ ટની યાદ માં આગરા સ
છે તેમ આગરા વાળા કાેઈને કાેઈ અેવી સેવા શાેધાે જેથી આેલમાઈટ સવશ વાન ગવમ ટમાં પણ સ
થઈ આે તાે જેમ આગરામાં તાજ છે અેવું કં ઈક કરાે છે ઉ મીદ છે ઉ મીદ છે તેની મુબારક છે શું કરશાે
પરં તુ કે ટલાં સમયમાં કરશાે અેવું કાેઈ કાય કરાે િવચાર ે અ તવેલાઅે બેસ ે અને િવચાર ે તાે કાેઈને
કાેઈ ટ ચગ આવી જશે ઠ ક છે ટ ચસ હાથ ઉઠાવાે બહુ જ છે તાે કમાલ કર ે બાક બાપદાદા બધાં
બાળકાેને અેજ કહે છે કાેઈ નવીનતા કરાે હમણાં જે ચાલી ર ું છે સમય અનુસાર તે નવીનતા છે પરં તુ હવે
વધારે નવીનતા ઇ વે શન શાેધ કરાે કાેઈ પણ ઝાેન કરે પરં તુ નવું નીકાળાે બાક બાપદાદાને દરેક બાળક
ય પણ છે અને બાપદાદા દરેક બાળકની િવશેષતા પણ ણે છે દરેકની િવશેષતા છે જ ર પરં તુ કાેઇ કાયમાં

લગાવે છે કાેઈની છુ પાઇ ય છે અેટલે બાપ કહે છે દરેક બાળક બાપને ય છે સક લધા છે અને બાપ અેજ
ઇ છે છે કે ઉડતાં રહાે અને ઉડાવતાં રહાે
ડબલ િવદેશી ભાઈ બહેનાે થી :- ડબલ િવદેશી હંમશ
ે ા અનુભવ કરે છે કે અમે ા ણ પિરવાર અને
બાપદાદાનાં િવશેષ સક લધા છ અ કે મ જેટલાં જ દેશનાં િહસાબથી દૂર છે તેટલાં જ બાપદાદાનાં િદલનાં
ન ક છે આ િવશેષતા છે બાબા ારે કહાે છાે તાે બાબા કહેવામાં જ બધાની શકલ અેવી ેમમાં લવલીન
થઈ ય છે જે બાપ પણ ઈ
ે
ઈ
ે હ ષત થાય છે બી અેક વાતની િવશેષતા છે કે જે પણ ભારતનાં િનયમ
છે તેને પાલન કરવામાં િહમત રાખે છે શ આતમાં ભારતની સં ૃ ત છે આ અનુભવ કરતાં હતાં પરં તુ હમણાં
બાપદાદાઅે યે ું કે હવે અેવું કહે છે કે અમે પણ પહેલાં ભારતનાં હતાં ભારતનાે નશાે રાજધાની છે ને ભારત
તે સા ં િદલમાં બેસી ગયું છે સેવા પણ હમણાં સુધી સાર કર છે અને આજકાલ યે ું છે કે પાેતાની
આસપાસ ાં સેવા નથી ાં પણ કરવાનું લ રા ું છે અને પિરણામ માં ઘણી જ યાઅે સફળતા પણ
મળ છે અેવું છે ને કર ર ાં છાે ને સેવા હાથ ઉઠાવાે જે આસપાસની સેવા કર ર ાં છે સા ં છે
બાપદાદા ખુશ છે અ છા
ચારે બાજુ નાં બાળકાે બાપનાં િદલનાં દુલારા છે દરેક બાળક આ જ લ વારં વાર તમાં લાવે છે અને
લાવવાનું છે કે અમારે તી પુ ષાથ કર બાપને
કરવાનાં છે જે બધાનાં િદલ કહે મારા બાબા આવી
ગયાં અેવાં ઉમંગ અને ઉ સાહનાે સંક પ આજકાલ બાપદાદાની પાસે પહાચી ર ાે છે આ ઉમંગ ઉ સાહ
મે રે ટ નાં િદલમાં આવી ગયાે છે બાપદાદાની આજ આશા છે કે હવે જ દ થી જ દ બધાને આ સંદેશ
પહાચાડવાનાે છે કાેઇ વં ચત ન રહે કાંઈક ને કાંઈક વારસાે લઈ લે ભલે વનમુ નાે નહી ં તાે ેમથી
મુ નાે વારસાે તાે લઈ લે કારણ કે બાપને બધાને વારસાે આપવાનાે છે જેટલાં ને વારસાે અપાવશાે અેટલાે
તમને પણ પાેતાનાં રા માં રા અિધકાર બનવાનાે વરસાે મળશે બધી તરફનાં દરેક બાળકને બાપદાદાનાે
ખૂબ ખૂબ ેમ અને દુવાઆે વીકાર થાય અ છા
દાદ રતનમાે હની :- આજની સભાને ઈ
ે અેવું લાગે છે હવે સમય બહુ જ ન ક છે અેટલે િદન તિદન
બાપ પણ આપણને આગળ માટે પૂરે પુરા તૈયાર કર ર ાં છે અને સવનાં મનમાં આજ ઈ છા છે કે હવે જે કં ઈ
આપણને ા આે થઈ છે તેઆે જ દ થી જ દ આ બધી વાતાેને સમ લે અને બાપથી દરેક પાેત પાેતાનાે
વારસાે લઈ લે જેટલું આપણે બાબાની વાતાેને સાંભળ ને આપણામાં ભરતા જઈઅે અને બી આેને પણ બાપ
નાે પર ચય આપીને તેઆેને બાપની ા આે કરાવતાં રહીઅે તાે તેમને પણ ખૂબ અનુભવ થતાં રહેશે
હવે તાે લાગે છે જ દ થી જ દ હવે આ દુિનયા બદલાઈ ફર થી આપણી નવી દુિનયા આ
પર
આવી કે આવી તાે બાબાઅે જે વાતાે સંભળાવી છે તેના પર મનન કરતાં આપણે વયંને અેવાં યાે ય બનાવીઅે
તાે જે આપણને જુ અે તેઆેને આપણા થી બાપનાે પિરચય મળ ય આપ સવને ઈ
ે મને ખુબ ખુશી છે કે
બાબાનાં બાળકાેને કે ટલાે ઉમંગ છે અને કે વી ર તે સમય અનુસાર પાેત પાેતાનાે વારસાે લેવાં પહાચી ય છે
અ છા આેમ શાં ત

