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મધુબન

સપૂત બની પાેતાની સૂરતથી બાપની સૂરત દેખાડવી િનમાણ સેવા ની સાથે િનમલ વાણી િનમાન
િતનું બેલે સ સંતલ
ુ ન રાખવું
આજે બાપદાદા ચારેય તરફનાં બાળકાેનાં ભા યની રેખાઆે ઈ
ે ને હ ષત થઈ ર ાં છે બધાં બાળકાેનાં
મ તકમાં ચમકતી ાે તની રેખા ચમક રહી છે નયનાેમાં હાિનયત ની ભા યરેખા દેખાઈ રહી છે મુખમાં
ે વાણીનાં ભા યની રેખા દેખાઈ રહી છે હાેઠાેમાં હાની મુ ુ રાહટ મત ઈ
ે ર ાં છે હાથાેમાં સવ
પરમા ા ખ નાઆેની રેખા દેખાઈ રહી છે દરેક યાદનાં કદમમાં પદમાેની રેખા ઈ
ે ર ાં છે દરેકનાં હૃ દયમાં
બાપનાં લવ ેમ માં લવલીન ની રેખા ઈ
ે ર ાં છે આવું ે ભા ય દરેક બાળક અનુભવ કર ર ાં છે ને
કારણકે આ ભા યની રેખાઆે વયં બાપે દરેકનાં ે કમની કલમથી ખચી છે આવું ે ભા ય જે અિવનાશી
છે ફ આ જ નાં માટે નથી પરં તુ અનેક જ ાેની અિવનાશી ભા ય રેખાઆે છે અિવનાશી બાપ છે અને
અિવનાશી ભા યની રેખાઆે છે આ સમયે ે કમનાં આધાર પર સવ રેખાઆે ા થાય છે આ સમયનાે
પુ ષાથ અનેક જ ની ાલ ધ બનાવી દે છે
બધાં બાળકાેને જે ાલ ધ અનેક જ મળવાની છે બાપદાદા તે હમણાં આ સમયે આ જ માં પુ ષાથનાં
ાલ ધની ા
વે ા ઈ છે છે ફ ભિવ ય નહી ં પરં તુ હમણાં પણ આ બધી રેખાઆે સદા અનુભવમાં આવે
કારણકે હમણાં આ િદ સં ાર તમારાે નવાે સંસાર બનાવી ર ાં છે તાે તપાસ કરાે તપાસ કરતા આવડે છે
ને વયં જ વયં નાં ચેકર બનાે તાે સવ ભા યની રેખાઆે હમણાં પણ અનુભવ થાય છે અેવું તાે નથી
સમજતા કે આ ાલ ધ અંતમાં દેખાશે ા પણ હમણાં જ છે તાે ાલ ધનાે અનુભવ પણ હમણાં કરવાનાે
છે ભિવ ય સંસારના સં ાર હમણાં
વનમાં અનુભવ કરવાનાં છે તાે શું તપાસ કરશાે ભિવ ય
સંસાર ના સં ારાે નું ગાયન કરાે છાે કે ભિવ ય સંસારમાં અેક રા હશે યાદ છે ને તે સંસાર કે ટલી વાર તે
સંસારમાં રા કયુ છે યાદ છે તે યાદ અપાવવાથી યાદ આવે છે શું હતાં તે તમાં છે ને પરં તુ તે જ
સં ાર હમણાં આ વનમાં
પમાં છે તાે તપાસ કરાે હમણાં પણ મનમાં બુ માં સંબંધ સંપકમાં
વનમાં અેક રા છે કે ારેક ારેક આ ાનાં રા ની સાથે સાથે માયાનું રા પણ તાે નથી જેમ
ભિવ ય ાલ ધમાં અેક જ રા છે બે નથી તાે હમણાં પણ બે રા તાે નથી જેમ ભિવ ય રા માં અેક
રા ની સાથે અેક ધમ છે તે ધમ કયાે છે સંપૂણ પિવ તા ની ધારણાનાે ધમ છે તાે હમણાં તપાસ કરાે કે
પિવ તા સંપૂણ છે વ માં પણ અપિવ તાનું નામ િનશાન ન હાેય પિવ તા અથાત સંક પ બાેલ કમ અને
સંબંધ સંપક માં અેક જ ધારણા સંપૂણ પિવ તા ની હાેય
ાચાર છાે પાેતાની તપાસ કરતાં આવડે છે
જેમને પાેતાની તપાસ કરતાં આવડે છે તે હાથ ઉઠાવાે આવડે છે અને કરાે પણ છાે કરાે છાે કરાે છાે
ટ ચસને આવડે છે ડબલ િવદેશી ને આવડે છે કે મ હમણાં અેની પિવ તાને કારણે તમારા જડ ચ ાેથી પણ
પિવ તાની માંગણી કરે છે પિવ તા અથાત અેક ધમ હમણાં ની ાપના છે જે ભિવ યમાં પણ ચાલે છે અેમ
જ ભિવ યનું શું ગાયન છે અેક રા
અેક ધમ અને સાથે સદા સુખ શાં ત સંપ અખંડ સુખ અખંડ
શાં ત અખંડ સંપ તાે હમણાં આ તમારા વરા નાં વનમાં તે છે િવ રાજય અને આ સમયે છે
વરા
તાે તપાસ કરાે અિવનાશી સુખ પરમા સુખ અિવનાશી અનુભવ થાય છે કાેઈ સાધન અથવા
કાેઈ સૈલવેશન નાં આધાર પર સુખનાે અનુભવ તાે નથી થતાે
ારેય કાેઇ પણ કારણથી દુઃખની લહેર

અનુભવ ન આવવી ઈ
ે અે કાેઈ નામ માન શાન નાં આધાર પર તાે સુખનાે અનુભવ નથી થતાે કે મ આ
નામ માન શાન સાધન સૈલવેશન આ વયં જ િવનાશી છે અ પકાળનાં છે તાે િવનાશી આધારથી
અિવનાશી સુખ ન મળે તપાસ કરતા આે હમણાં પણ સાંભળતા પણ આે અને પાેતાનામાં તપાસ પણ
કરતા આે તાે ખબર પડશે કે હમણાં નાં સં ાર અને ભિવ ય સંસારની ા ધમાં કે ટલું અંતર છે તમે બધાયે
જ તાં જ બાપદાદા થી વાયદાે કયા છે યાદ છે વાયદાે કે મ ભૂલી ગયા છાે અે જ વાયદાે કયા કે અમે બધાં
બાપનાં સાથી બની િવ ક ાણકાર બની નવાે સુખ શાં તમય સંસાર બનાવવા વાળા છ અે યાદ છે
પાેતાનાે વાયદાે યાદ છે યાદ છે તાે હાથ ઉઠાવાે પા ાે વાયદાે છે કે થાેડી ગડબડ થઈ ય છે નવાે સંસાર
હવે પરમા સં ારનાં આધારથી બનાવવા વાળા છ અે તાે ફ હમણાં પુ ષાથ નથી કરવાનાે પરં તુ પુ ષાથ
ની ાલ ધ પણ હમણાં અનુભવ કરવાની છે સુખની સાથે શાં તની પણ તપાસ કરાે - અશાંત પિર ત
અશાંત વાયુમડં ળ તેમાં પણ તમે શાં ત સાગર નાં બાળકાે સદા કમળ પુ પ સમાન અશાં તને પણ શાં તનાં
વાયુમડં ળમાં પિરવતન કર શકાે છાે શાંત વાયુમડં ળ છે તેમાં તમે શાં ત અનુભવ કર આ કાેઈ માેટ વાત
નથી પરં તુ તમારાે વાયદાે છે અશાં તને શાં તમાં પિરવતન કરવાવાળા છ અે તાે તપાસ કરાે તપાસ કર ર ાં
છાે ને પિરવતક છાે પરવશ તાે નથી ને પિરવતક છાે પિરવતક ારેય પરવશ ન હાેઈ શકે આજ કારથી
સંપ અખૂટ સંપ તે વરા અિધકાર ની કઈ છે ાન ગુણ અને શ આે વરા અિધકાર ની
સંપ આે આ છે તાે તપાસ કરાે ાનનાં આખા િવ તારનાં સાર ને પ
ણી ગયા છાે ને ાનનાે અથ અે
નથી કે ફ ભાષણ કયુ કાેસ કરા ાે ાનનાે અથ છે સમજ તાે દરેક સંક પ દરેક કમ બાેલ ાન અથાત
સમજદાર નાેલજ
ે ફુલ બનીને કરાે છાે સવ ગુણ ે કલ વહાિરક વનમાં ઈમજ (
ત રહે છે સવ
છે કે યથાશ છે આજ કારે સવ શ આે તમા ં ટાઇટલ શીષક છે મા ર સવશ વાન શ વાન
નથી તાે સવ શ આે સંપ છે અને બી વાત સવ શ આે સમય પર કાય કરે છે સમય પર હાજર થાય
છે કે સમય વીતી ય છે પછ યાદ આવે છે તાે તપાસ કરાે ણેય વાતાે અેક રા અેક ધમ અને અિવનાશી
સુખ શાં ત સંપ કારણકે નવા સંસારમાં આ વાતાે જે હમણાં વરા ના સમયનાે અનુભવ છે તેમ નહી ં
થઈ શકે હમણાં આ બધી વાતાે નાે અનુભવ કર શકાે છાે હમણાંથી આ સં ાર ઈમજ હશે ારે અનેક જ
ાલ ધનાં પમાં ચાલશે અેવું તાે નથી સમજતા કે ધારણ કર ર ાં છ અે થઇ જશે અંત સુધી તાે થઇ જ
જશું
બાપદાદાઅે પહેલાથી જ ઈશારાે આપી દ ધાે છે કે લાંબાકાળ નાે હમણાં નાે અ યાસ લાંબાકાળ ની ા નાે
આધાર છે અંતમાં થઇ જશે નહી ં િવચારતા થઈ જશે નહી ં થવાનું જ છે કે મ વરા નાે જે અિધકાર છે તે
હમણાં લાંબાકાળ નાે અ યાસ ઈ
ે અે ે અેક જ માં અિધકાર નથી બની શકતા અધીન બની વ તાે
અનેક જ કે વી ર તે થશાે અેટલે બાપદાદા બધાં ચારેય તરફનાં બાળકાેને ઘડી ઘડી ઈશારાે આપી ર ાં છે કે
હમણાં સમયની રફતાર તી ગ તમાં જઈ રહી છે અેટલે બધાં બાળકાે હમણાં ફ પુ ષાથ નથી બનવાનું પરં તુ
તી પુ ષાથ બની પુ ષાથની ાલ ધનાે હમણાં લાંબાકાળ થી અનુભવ કરવાનાે છે તી પુ ષાથ ની
િનશાનીઆે બાપ દાદાઅે પહેલાં પણ સંભળાવી છે તી પુ ષાથ સદા મા ર દાતા હશે લેવતા નહી દેવતા
દેવા વાળા આ હાેય તાે મારાે પુ ષાથ થાય આ કરે તાે હુ ં પણ ક ં આ બદલાય તાે હુ ં પણ બદલાઉ આ
બદલાય આ કરે આ દાતાપણા ની િનશાની નથી કાેઈ કરે ન કરે પરં તુ હુ ં બાપદાદા સમાન ક ં
ા બાપ

સમાન પણ સાકાર માં પણ યે ું બાળકાે કરે તાે હુ ં ક ં ારેય નથી ક ું હુ ં કર ને બાળકાેથી કરાવું બી
િનશાની છે તી પુ ષાથની સદા િનમાન કાય કરતાં પણ િનમાન િનમાણ અને િનમાન બંનવે નું બેલે સ
સંતલ
ુ ન ઈ
ે અે કે મ િનમાન બનીને કાય કરવામાં સવ ારા િદલનાે નેહ અને દુઆઆે મળે છે બાપ
દાદાઅે યે ું કે િનમાણ અથાત સેવાના ે માં આજકાલ બધા સારા ઉમંગ ઉ સાહથી નવા નવા લાન બનાવી
ર ાં છે અેની બાપદાદા ચારે તરફના બાળકાેને શુભે છા આપી ર ાં છે
બાપદાદાની પાસે િનમાણનાં સેવાનાં લાન બહુ જ સારા સારા આ ાં છે પરં તુ બાપદાદાઅે યે ું કે િનમાણ
ના કાય તાે બહુ જ સરસ પરં તુ જેટલાે સેવાનાં કાયમાં ઉમંગ ઉ સાહ છે અેટલાે ે િનમાન ેજ અવ ા નું
બેલે સ હાેય તાે િનમાણ અથાત સેવા નાં કાયમાં સફળતા હ વધારે
પમાં થઈ શકે છે બાપદાદાઅે
પહેલાં પણ સંભળા ું છે િનમાન વભાવ િનમાન બાેલ અને િનમાન
તથી સંબંધ સંપકમાં આવવું
દેવતાઆેનું ગાયન કરે છે પરં તુ છે ા ણાેનું ગાયન દેવતાઆે માટે કહે છે તેમના મુખ થી જે બાેલ નીકળે તે
ણે હીરા માેતી અમૂ િનમલ વાણી િનમલ વભાવ તાે બાપ દાદાઅે યે ું કે િનમલ વાણી િનમાન
ત તેમાં હમણાં અટે શન યાન ઈ
ે અે
બાપદાદાઅે ખ નાનાં ણેય ખાતા જમા કરાે આ પહેલાં બતા ું છે તાે પિરણામમાં શું યે ું ણ ખાતા
કયા છે તે તાે યાદ હશે ને છતાં પણ િરવાઇઝ કર ર ાં છે અેક છે પાેતાના પુ ષાથથી જમાનું ખાતું વધારવું
બીજું છે સદા વયં પણ સંતુ રહાે અને બી આેને પણ સંતુ કરાે ભ ભ સં ારને ણતા પણ સંતુ
રહેવું અને સંતુ કરવું આનાથી દુવાઆે નું ખાતું જમા થાય છે ે કાેઈ પણ કારણથી સંતુ કરવામાં કમી રહી
ય છે પુ યના ખાતામાં જમા નથી થતું સંતુ તા પુ યની ચાવી છે ભલે રહેવું ભલે કરવું અને ીજું છે
સેવામાં પણ સદા િન વાથ હુ ં પ ં નહી ં મ કયુ કે મા ં હાેવું ઈ
ે અે આ હુ ં અને મારા પ ં ાં સેવામાં
આવી ય છે ાં પુ ય નું ખાતું જમા નથી થતું મારાપ ં અનુભવી છાે આ રાેયલ પનું પણ મારા પ ં બહુ
જ છે રાેયલ પની મારાપણા ની યાદ સાધારણ મારાપણા થી લાંબી છે તાે ાં પણ હાે અને મારાપણાનાે
વાથ આવી ય છે િન વાથ નથી ાં પુ યનું ખાતુ આેછું જમા થાય છે મારાપણા ની યાદ પછ ારેક
સંભળાવશે બહુ જ લાંબી છે અને બહુ જ સૂ મ છે તાે બાપદાદાઅે યે ું કે પાેતાના પુ ષાથથી યથાશ
બધાં પાેત પાેતાનું ખાતું જમા કર ર ાં છે પરં તુ દુવાઆે નું ખાતુ અને પુ યનાે ખાતુ તે હવે ભરવાની
આવ યકતા છે અેટલે ણેય ખાતા જમા કરવાનું અેટે શન સં ાર વેરાઈટ હમણાં પણ દેખાશે બધાનાં
સં ાર હમણાં સંપ નથી થયા પરં તુ આપણા ઉપર બી નાં કમ રે વભાવ કમ રે સં ારાેનાે ભાવ ન
પડવાે ઈ
ે અે હુ ં મા ર સવશ વાન છું કમ રે સં ાર શ શાળ નથી મુજ મા ર સવશ વાન ની
ઉપર કમ રે સં ારનાે ભાવ ન પડવાે ઈ
ે અે સેફટ નું સાધન છે બાપદાદાની છ છાયામાં રહેવું
બાપદાદાની સાથે ક બાઈ ડ રહેવું છ છાયા છે ીમત અ છા
સેવાનાે ટન ઈ ન ઝાેનનાે છે બંગાળ બહાર ઉડીસા આસામ નેપાળ ત મલનાડુ ઝાેન :- આ તાે
બહુ જ સરસ બધા ઝાેન વાળાઅે ચા સ તક લેવાની િવિધ સરસ બનાવી છે અ છા તમે બધાઅે કાેઈ નવી
ઇ વે શન નીકાળ છે સેવાની નવીનતા િવચાર છે
ને નાં બધા તરફ ની િવશેષ ટ ચસ હાથ ઉઠાવાે
ભ ભ
ાનનાં હેડ મુ
અેક ઝાેન હેડ નહી ં પરં તુ ભ ભ
ાનના અેક હેડ અ છા તાે તમે
બધાઅે સેવામાં નવીનતાનાે લાન શું બના ાે કાેઈ બના ાે છે આગળવાડી ટ ચસ બના ાે છે કે બનાવી

ર ાં છાે બનાવી ર ાં છે કારણકે તમારાે ઝાેન જે છે તેમાં િવ તાર બહુ જ છે કે ટલી આ ાઆે છે કે ટલાં
રા છે કે ટલાં ગામ છે તાે અેવાે લાન બનાવાે જેમ બાપદાદાઅે યે ું તાે િવદેશમાં આિ કા વાળાઆેઅે
ફ લાન નથી બના ાે પરં તુ ે કલ માં બધાં ે કવર કયા છે તાે તમાર તરફ તાે ઘણાં ે છે તાે
કે ટલાં લાેકાે સમય સમા થવા પર વં ચત રહી જશે ને તાે મળ ને અેવાે કાેઈ લાન બનાવાે
જુ આે બાપદાદાઅે બધાં બાળકાેને ઉમંગ ઉ સાહ અને િહમતનું વરદાન અેક જેવું આ યું છે કાેઈને વધારે
કાેઈને આેછું નથી આ યું તાે ાં ઉમંગ ઉ સાહ છે ાં િહમત છે તાે શું નથી થઈ શકતું અસંભવ પણ
સંભવ થઈ શકે છે
બધા પૂછે છે આગળ શું કરવાનું છે બાપદાદાનાે સંક પ છે કે હમણાં વધુમાં વધુ બની બનાવી ેજ પર તક લાે
તેમને સહયાેગ બનાવાે અને તમે સકાશ આપાે
કારણકે બાપ દાદાઅે યે ું કે નેહી સહયાેગી દરેક ઝાેનમાં યથાશ છે પરં તુ તેમને સેવાના સાથી બનાવાે
તેમને પણ ઉમંગ ઉ સાહની પાંખાે આપાે છે ચારેય તરફ કારણકે બાપદાદા ચ ર લગાવે છે ને તાે પાેતાના
બાળકાેને પણ જુ અે છે અને નેહી સહયાેગી આ ાઆેને પણ જુ અે છે બાપદાદાની નજરમાં છે પરં તુ તક નથી
આપી ે કલ તક નથી લીધી તાે આ વષ તેમને િન મ બનાવાે નેહી સહયાેગીઆેને ઉમંગ ઉ સાહ માં
લાવાે લાવવા પડે છે નહી ં તાે તેઆે પણ તમને ફિરયાદ આપશે કે અમને તાે તમે બતા ું જ નહી ં કે આવું પણ
કર શકાય છે અેટલે હમણાં તક આપવાવાળા બનાે અ છા
ડબલ િવદેશી :- બાપદાદા સદા કહે છે કે ડબલ િવદેશી મધુબન નાે િવશેષ ગ
ં ાર છે જેમ દેશ પાેત પાેતાના
ઉમંગ ઉ સાહથી વધી ર ાં છે તેમ િવદેશી પણ આેછાં નથી િવદેશઅે પણ થાેડા સમયમાં િવ તાર સારાે કયા
છે હમણાં િવદેશ ને ફ અેક જ નામ લેવાનું છે બતાવે કયું અે નામ લેવાનું છે ખાસ ડબલ િવદેશીઆેને
ચારેય તરફ વ અને સેવાનાં બેલે સ નું ઈનામ લેવાનું છે પસંદ છે િવદેશી પસંદ છે લેવું છે હાથ ઉઠાવાે
વેલકમ શુભે છાઆે પહેલાથી જ શુભે છા
અ છા હમણાં બાપદાદા અે જે િડલ બતાવી હતી યાદ છે ૫ ૫ મિનટ આખા િદવસમાં અનેકવાર િડલ
કરવાની છે તે કર છે જેમણે તે િડલ કર છે તે હાથ ઉઠાવાે થાેડાઆેઅે જ હાથ ઉઠા ાે છે કે મ થાેડાે
સમય કર છે લાંબાે સમય નથી કર તાે હવે શું કરશાે આેછામાં આેછું બતાવે આેછામાં આેછું ૮ વાર આખા
િદવસમાં કર શકાે છાે કર શકાે છાે આમાં હાથ ઉઠાવાે કરશાે સા ં છે પછ ારે બી સઝન શ
થશે ને તાે તેમાં બાપદાદા બધાથી પિરણામ મંગાવશે પછ અેક વાત બતાવશે હમણાં નહી ં બતાવે પછ વાત
બતાવશે મધુબન વાળા તાે કરશે ને પહેલાે નંબર તાે આ વષમાં હાેમ વક આ સઝનનું હાેમ વક બી
સીઝન સુધી આેછામાં આેછું ૮ વાર આ િડલ જ ર કરવાની છે જ ર ઈ
ે શું નહી ં કરવાનું જ છે ભલે છૂ ટ
ય તાે અેક કલાકમાં અનેક વાર કર ને પૂર કર ે િન ા પછ કર ે સૂવાનું પછ પહેલા િડલ આઠ વાર
પૂર કર ને પછ સુઈ આે ઠ ક છે ને ટ ચસ બહુ જ સા ં ટ ચસનું વાયુમડં ળ વત જ ફે લાશે
આજે બાપદાદા બધાને આ વે ા ઈ છે છે હમણાં હમણાં વે ા ઈ છે છે કે અેક સેક ડમાં વરા ની સીટ પર
ં પાવર લગ પાવરનાં સં ારમાં ઈમજ પથી સેક ડ માં બેસી શકાે છાે તાે અેક સેક ડમાં બે ણ
કં ટાેલીગ
મનીટ માટે રા અિધકાર ની સીટ પર સેટ થઈ આે અ છા િડલ

ચારે તરફનાં બાળકાેની યાદ યાર નાં પ અને સાથે સાથે જે પણ િવ ાન નાં સાધન છે તેના ારા યાદ યાર
બાપદાદા ની પાસે પહાચી ગઈ છે પાેતાના િદલ નાં સમાચાર પણ ઘણાં બાળકાે લખે પણ છે અને હર હાન
માં પણ સંભળાવે છે બાપદાદા તે બધાં બાળકાેને િર પાે ડ તઉ ર આપી ર ાં છે કે સદા સા ચી િદલ પર
સાહેબ રા છે િદલ ની દુવા આે અને િદલનાે દુલાર બાપદાદા નાે િવશેષ તે આ ાઆે ત છે ચારે તરફનાં જે
પણ સમાચાર આપે છે બધા સારા સારા ઉ સાહનાં જે પણ બના ાં છે તેની બાપદાદા શુભે છાઆે પણ
આપી ર ાં છે અને વરદાન પણ આપી ર ાં છે વધતા આે વધતા આે
ચારે તરફનાં બાપદાદાનાં કાેટાેમાં કાેઈ કાેઈ માં પણ કાેઇ ે ભા યવાન બાળકાે ને બાપદાદાનાે િવશેષ યાદ
યાર બાપદાદા બધાં બાળકાે ને િહમત અને ઉમંગ ઉ સાહ અને શુભે છાઆે આપી ર ાં છે આગળ તી
પુ ષાથ બનવાની બેલે સની પ ા પદમગુણા લે સગ પણ આપી ર ાં છે બધાનાં ભા ય નાે તારાે સદા
ચમકતાે રહે અને બી આેનાં ભા ય બનાવતા રહાે અેની પણ દુઆઆે આપી ર ાં છે ચારેય તરફ નાં બાળકાે
પાેત પાેતાના ાન પર સાંભળ પણ ર ાં છે ઈ
ે પણ ર ાં છે અને બાપદાદા પણ બધાં જ ચારે તરફનાં
દૂર બેઠેલાં બાળકાેને ઈ
ે
ઈ
ે ને ખુશ થઈ ર ાં છે તે ા રહાે અને મધુબન ની શાેભા વધારતા રહાે તાે બધા
બાળકાેને િદલ ની દુવાઆે સાથે નમ તે
દાદ નક અે બધાને અમદાવાદ હાે પટલ થી યાદ યાર આ યા છે
દાદ રતનમાે હની :- આપણે બધાઅે આટલાે સમય શાં તપૂવક બાબાની સાર સાર વાતાે સાંભળ હવે જે
આપણે બધાઅે સાંભ ું છે તેને પાેતાની અંદર મનન કરવાનું છે અને મનન કરતાં પાેતાના કદમ આગળ
વધારતા રહેવાનું છે બાબા અે તાે આપણને બધાને બહુ જ સાર શ ાઆે આપી છે તે શ ાઆે ને આપણે
હ પણ પાેતાની અંદર મનન કર ને વયંનાં અંદર તે શ
ત કર બધાને સુખ આપતા રહેશું જે
બાબાઅે ક ું છે તે વાતાેને પાેતાના વનમાં ધારણ કરતાં બધાંને બાપનાે સંદેશ પહાચાડતા રહેશું

