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મધુબન

અપાવવા નાંં િન મ બનાે

આજે નેહનાં સાગર બાપદાદા ચારે બાજુ નાં નેહી બાળકાેને ઈ
ે ર ાં છે બે કારનાં બાળકાે ને ઈ
ે
ઈ
ે
હ ષત થઈ ર ાં છે અેક છે લવલીન ેમમાં મગન બાળકાે અને બી છે લવલી ેમાળ બાળકાે બંનને ાં
નેહની લહેરાે બાપની પાસે અ તવેલા નાં પણ પહેલાં થી પહાચી રહી છે દરેક બાળકનાં િદલથી વતઃ જ ગીત
વાગી ર ું છે - મારા બાબા બાપદાદા નાં િદલથી પણ આજ ગીત વાગતું - મારા બાળકાે લાડકાં બાળકાે
બાપદાદાનાં પણ સરતાજ બાળકાે
આજે ત િદવસ નાં કારણે સવનાં મનમાં નેહ ની લહેર વધારે છે અનેક બાળકાેનાં નેહની માેતીઆેની
માળાઆે બાપદાદાનાં ગળામાં પરાેવાઈ રહી છે બાપ પણ પાેતાનાં નેહી બાહાે ની માળા બાળકાેને પહેરાવી
ર ા છે બેહદનાં બાપદાદાની બેહદની બાહાેમાં સમાઈ ગયા છે આજે બધાં િવશેષ નેહનાં િવમાનમાં પહાચી
ગયા છે અને દૂર દૂર થી પણ મનનાં િવમાનમાં અ
પથી ફિર તાનાં પથી પહાચી ગયા છે બધાં
બાળકાે ને બાપદાદા આજે ત િદવસ સાે સમથ િદવસની પ ાપદમ યાદ આપી ર ાં છે આ િદવસ કે ટલી
તઆે અપાવે છે અને દરેક ત સેક ડમાં સમથ બનાવી દે છે
તઆેની લ યાદ સેક ડમાં તમાં
આવી ય છે ને
ત સામે આવતાં સમથ નાે નશાે ચઢ ય છે પહેલી પહેલી ત યાદ છે ને
ારે
બાપનાં બ યાં તાે બાપઅે કઈ ત અપાવી તમે ક પ પહેલાવાળ ભા યવાન આ ા છાે યાદ કરાે આ
પહેલી તથી શું પિરવતન આવી ગયું આ અ ભમાની બનવા થી પરમા ા બાપનાં નેહનાે નશાે ચઢ
ગયાે કે મ નશાે ચઢ ાે િદલથી પહેલાે નેહનાે શ દ કયાે નીક ાે મારા મીઠા બાબા અને આ અેક ગાે ન
શ દ નીકળવાથી નશાે શું ચઢ ાે બધી પરમા ા આે મારા બાબા કહેવાથી ણવાથી માનવાથી તમાર
પાેતાની ા આે થઈ ગઈ અનુભવ છે ને મારા બાબા કહેવાથી કે ટલી ા આે તમાર થઈ ગઈ
ાં
ા આે હાેય છે ાં યાદ કરવી નથી પડતી પરં તુ વતઃ જ આવે છે સહજ આવે છે કારણ કે માર થઈ ગઈ ને
બાપનાે ખ નાે મારાે ખ નાે થઈ ગયાે તાે મા ં પ ં યાદ કરાતું નથી યાદ રહે જ છે મા ં ભૂલાવવું મુ કે લ
હાેય છે યાદ કરવું મુ કે લ નથી હાેતું જેમ અનુભવ છે મા ં શર ર તાે ભૂલાય છે ભૂલાવવું પડે છે કે મ મા ં
છે ને તાે ાં મા ં પ ં આવે છે ાં સહજ યાદ રહી ય છે તાે તઅે સમથ આ ા બનાવી દ ધી - અેક
શ દ મારા બાબા અે ભા યિવધાતા અખૂટ ખ નાનાં દાતા ને મારા બનાવી લીધા આવી કમાલ કરવા
વાળા બાળકાે છાે ને પરમા પાલના નાં અિધકાર બની ગયા જે પરમા પાલના આખાં ક પમાં અેક વાર
મળે છે આ ાઆે અને દેવ આ ાઆેની પાલના તાે મળે છે પરં તુ પરમા પાલના ફ અેક જ માટે મળે
છે
તાે આજનાં ત સાે સમથ િદવસ પર પરમા પાલના નાે નશાે અને ખુશી સહજ યાદ રહી ને કારણકે
આજનું વાયુમડં ળ સહજ યાદ ન હતું તાે આજનાં િદવસે સહજયાેગી ર ા કે આજનાં િદવસે પણ યાદ માટે યુ
કરવી પડી કારણ કે આજનાે િદવસ નેહ નાે િદવસ કહેશું ને તાે નેહ મહેનતને મટાડી દે છે નેહ બધી વાતાે
સહજ કર દે છે તાે બધાં આજનાં િદવસે િવશેષ સહજયાેગી ર ા કે મુ કે લી આવી જેમને આજનાં િદવસે
મુ કે લી આવી હાેય તે હાથ ઉઠાવાે કાેઈને પણ નથી આવી બધાં સહજયાેગી ર ાં અ છા જે સહજયાેગી
ર ા તે હાથ ઉઠાવાે બધાઅે ઉપા ાે અ છા સહયાેગી ર ાં આજે માયાને ર આપી દ ધી હતી આજે

માયા ન આવી આજે માયાને િવદાય આપી દ ધી અ છા આજે તાે િવદાય આપી દ ધી તેની મુબારક છે ે
આવી ર તે જ નેહમાં સમાયેલા રહાે તાે માયાને તાે િવદાઈ સદાનાં માટે થઇ જશે
બાપદાદા આ વષને યા ં વષ સવ નું ય વષ મહેનત થી મુ વષ સમ ા થી મુ વષ મનાવવા ઈ છે છે
આપ સાૈને પસંદ છે પસંદ છે મુ વષ મનાવશાે કારણ કે મુ ધામ માં જવાનું છે અનેક દુઃખી અશાંત
આ ાઆેને મુ દાતા બાપથી સાથી બની મુ અપાવવાની છે તાે મા ર મુ દાતા ારે વયં મુ
બનશે ારે તાે મુ વષ મનાવશે ને કારણકે આપ ા ણ આ ાઆે વયં મુ બની અનેકાેને મુ
અપાવવાનાં િન મ છાે અેક ભાષા જે મુ અપાવવાના બદલે બંધનમાં બાંધે છે સમ ાનાં અધીન બનાવે
છે તે છે આવું નહી ં તેવું તેવું નહી ં આવું
ારે સમ ા આવે છે તાે અેજ કહે છે બાબા આવું નહાેતું તેવું હતું
ને આવું ન હાેત અેવું હાેત ને આ છે બહાનાબા કરવાની રમત
બાપદાદાઅે બધાંની ફાઈલ ઈ
ે તાે ફાઇલમાં શું યે ું મે રે ટ અિધકાંશ ની ફાઈલ ત ા કરવાનાં પેપર
થી ભરેલી છે ત ા કરવાનાં સમયે બહુ જ િદલથી કરે છે િવચારે પણ છે પરં તુ હમણાં સુધી યે ું કે ફાઈલ
માેટ થતી ય છે પરં તુ ફાઇનલ નથી થયું દૃઢ ત ા નાં માટે કહેવાયું છે - ાણ ય પરં તુ ત ા ન ય
તાે બાપદાદાઅે આજે બધાની ફાઈલ ઈ
ે બહુ જ ત ાઆે સાર સાર કર છે મનથી પણ કર છે અને
લખીને પણ કર છે તાે આ વષ શું કરશાે ફાઇલને વધારશાે કે ત ાને ફાઇનલ કરશાે શું કરશાે પહેલી
લાઈનવાળા બતાવાે પાંડવ સંભળાવાે ટ ચસ સંભળાવાે આ વષ જે બાપદાદાની પાસે ફાઈલ માેટ થતી ય
છે તેને ફાઇનલ કરશાે કે આ વષ પણ ફાઈલમાં કાગળ વધારશાે શું કરશાે બાેલાે પાંડવ ફાઇનલ કરશાે જે
સમજે છે - ઝૂ કવું પડે બદલાવું પડે સહન કરવું પણ પડે સાંભળવું પણ પડે પરં તુ બદલાવું જ છે તે હાથ
ઉઠાવાે જુ આે ટ વી માં બધાનાે ફાેટાે નીકાળાે બધાનાે ફાેટાે નીકાળ ે બે ણ ચાર ટ વી છે બધી બાજુ નાં
ફાેટા નીકાળાે આ રેકાેડ રાખ ે બાપને આ ફાેટા નીકાળ ને આપ ે ાં છે ટ વી વાળા બાપદાદા પણ
ફાઇલનાે ફાયદાે તાે ઉઠાવે મુબારક છે મુબારક છે પાેતાની માટે જ તાળ વગાડાે
જુ આે જેમ અેક બાજુ િવ ાન બી બાજુ
ાચાર ી બાજુ પાપાચાર બધાં પાેત પાેતાનાં કાયમાં
કરતા જઈ ર ા છે બહુ જ નવાં નવાં લાન યાેજનાઆે બનાવતા ય છે તાે તમે તાે િવ રચિયતા નાં
બાળકાે છાે તાે તમે આ વષ અેવી નવીનતા નાં સાધન અપનાવાે જે ત ા દૃઢ થઈ ય કારણ કે બધાં
તા ઈ છે છે કે ટલાં ખચા કર ર ા છે જ યા જ યા પર માેટા માેટા ાે ામ કર ર ા છે દરેક વગ
મહેનત સાર કર ર ા છે પરં તુ હવે આ વષ આ અેિડશન વધારાે કરાે કે જે પણ સેવા કરાે સમ ે મુખ થી
સેવા કરાે છાે તાે ફ મુખ થી સેવા નહી ં મ સા વાચા અને નેહ સહયાેગ પી કમ અેક જ સમયમાં ણેય
સેવા સાથે હાેય અલગ અલગ ન હાેય અેક સેવામાં વે ાય છે કે જે બાપદાદા ર ઝ ટ પિરણામ વે ા ઈ છે
છે તે નથી હાેતું જે તમે પણ ઈ છાે છાે કે
તા થઈ ય હમણાં સુધી પહેલા થી આ ર ઝ ટ બહુ સા ં છે
તા થવી તાે હવે અેિડશન
- બધાં સા ં સા ં બહુ જ સા ં કહીને ય છે પરં તુ સા ં બનવું અથાત્
કરાે કે અેક જ સમય પર મ સા વાચા કમણા માં નેહી સહયાેગી બનવું દરેક સાથી ભલે ા ણ સાથી છે
ભલે બહારવાળા સેવાનાં િન મ જે બને છે તે સાથી હાેય પરં તુ સહયાેગ અને નેહ આપવાે - આ છે કમણા
સેવામાં નંબર લેવાે આ ભાષા નહી ં કહેતાં આમણે આવું કયુ ને ારે આવું કરવું પ ું નેહનાં બદલે
થાેડું થાેડું કહેવું પ ું બાબા શ દ નથી બાેલતા આ કરવું જ પડે છે કે હવું જ પડે છે વે ું જ પડે છે આ

નહી ં આટલા વષા માં ઈ
ે લીધું બાપદાદાઅે ર આપી દ ધી આવું નહી ં તેવું કરતા ર ા પરં તુ હ પણ
ાં સુધી બાપદાદા થી બધાં હ હાનમાં અિધકાંશ કહે છે બાબા આખરે પણ પણ પડદાે ારે ખાેલશાે
ાં સુધી ચાલશે તાે બાપદાદા આપ સાૈને કહે છે કે આ જૂ ની ભાષા જૂ ની ચાલ અલબેલાપણા ની કડવાશ
ની ાં સુધી બાપદાદાનાે પણ છે ાં સુધી તમે ઉ ર આપાે તાે બાપદાદા પણ ઉ ર આપશે ાં સુધી
િવનાશ થશે કારણ કે બાપદાદા િવનાશનાે પડદાે તાે હમણાં પણ આજ ણમાં ખાેલી શકે છે પરં તુ પહેલાં રા
કરવાવાળા તાે તૈયાર થાય તાે હમણાં થી તૈયાર કરશાે ારે સમા સમીપ લાવશાે કાેઈ પણ કમ રે ની
વાતમાં કારણ નહી ં બતાવાે િનવારણ કરાે આ કારણ હતું ને બાપદાદા આખાં િદવસમાં બાળકાેની રમત તાે
જુ અે છે ને બાળકાેથી ેમ છે ને તાે ઘડી ઘડી રમત તે ા રહે છે બાપદાદાનું ટ વી બહુ માેટંુ છે અેક સમય
પર િવ દેખાઈ શકે છે ચારે બાજુ નાં બાળકાે દેખાઈ શકે છે ભલે અમેિરકા હાેય ભલે ગુ ામ હાેય બધું
દેખાય છે તાે બાપદાદા રમત બહુ જ જુ અે છે ટાળવાની ભાષા પણ બહુ સાર છે આ કારણ હતું ને બાબા
માર ભૂલ નથી તેમણે આવું કયુ ને તેમણે તાે કયુ પરં તુ તમે સમાધાન કયુ કારણને કારણ જ બનવા દ ધું કે
કારણને િનવારણમાં બદલી કયુ તાે બધાં પૂછે છે ને કે બાબા તમાર શું આશા છે તાે બાપદાદા આશા
સંભળાવી ર ા છે બાપદાદાની અેક જ આશા છે - િનવારણ દેખાય કારણ ખતમ થઈ ય સમ ા સમા
થઈ ય સમાધાન થતું રહે થઈ શકે છે થઈ શકે છે પહેલી લાઇન થઇ શકે છે ખભા તાે હલાવાે
પાછળવાળા થઈ શકે છે બધાઅે હાથ ઉઠા ાે સા ં તાે કાલે ે ટ વી ખાેલશે ટ વી માં શ
ે ે તાે જ ર
ને તાે કાલે ટ વી શ
ે ે તાે ભલે િવદેશ ભારત ભલે નાનું ગામ ભલે પછ માેટંુ રા
ાંય પણ કારણ
દેખાશે નિહ પા ંુ આમાં હા નથી કર ર ા થશે હાથ ઉઠાવાે હાથ બહુ સારાે ઉઠાવાે છાે બાપદાદા
ખુશ થઈ ય છે કમાલ છે હાથ ઉઠાવવાની ખુશ કરતાં તાે આવડે છે બાળકાેને કારણ કે બાપદાદા જુ અે છે
િવચારાે - ે તમે કાેટાેમાં કાેઈ કાેઈમાં કાેઈ િન મ બ યા છાે હવે આ બાળકાે સવાય બીજું કાેણ કરશે
તમારે જ તાે કરવાનું છે ને તાે બાપદાદાની આપ બાળકાેમાં ઉ મીદાે છે બી જે આવશે ને તેઆે તાે તમાર
અવ ા ઈ
ે ને જ ઠ ક થઈ જશે તેઆેને મહેનત નહી ં કરવી પડશે તમે બની આે બસ કારણ કે આપ
સહુ અે જ લેતા જ બાપથી વાયદાે કયા છે સાથે રહીશું સાથી બનીશું અને સાથે ચાલશું અને અને
ા
બાપની સાથે રા માં આવશું આ વાયદાે કયા છે ને
ારે સાથે રહેશાે સાથે ચાલશાે તાે સાથમાં સેવાનાં
સાથી પણ તાે છાે ને
આજનાં િદવસનાં હ સમાચાર સંભળાવે આજનાં િદવસે અેડવા સ પાટ પણ બાપદાદા ની પાસે ઈમજ થાય
છે અેડવા સ પાટ પણ આપ સાૈને યાદ કર રહી છે કે ારે બાપની સાથે મુ ધામ નાે દરવા ે ખાેલશે
આજે આખી અેડવા સ પાટ બાપદાદાને અેજ કહી રહી હતી કે અમને તાર ખ બતાવાે તાે શું જવાબ આપે
બતાવાે શું જવાબ આપે જવાબ આપવામાં પણ હાે શયાર છે બાપદાદા તાે આજ ઉ ર આપે છે કે જ દ થી
જ દ થઇ જ જશે પરં તુ આમાં આપ બાળકાેનાે બાપને સહયાેગ ઈ
ે અે બધાં સાથે ચાલશાે ને સાથે
ચાલવાવાળા છાે કે થાેભી થાેભી ને ચાલવાવાળા છાે સાથે ચાલવાવાળા છાે ને સાથે ચાલવું પસંદ છે ને તાે
સમાન બનવું પડશે ે સાથે ચાલવું છે તાે સમાન તાે બનવું જ પડશે ને કહેવત શું છે હાથમાં હાથ હાેય
સાથમાં સાથ હાેય તાે હાથમાં હાથ અથાત્ સમાન તાે બાેલાે દાદ આે બાેલાે તૈયાર થઈ જશે દાદ આે
બાેલાે દાદ આે હાથ ઉઠાવાે દાદાઆે હાથ ઉઠાવાે તાે બતાવાે દાદ આે દાદાઆે શું તાર ખ છે કાેઈ હમણાં

નહી ં તાે ારેય નહી ં હમણાં નહી ં તાે ારેય નહી ં નાે અથ શું થયાે હમણાં તૈયાર છે ને જવાબ તાે સારાે
આ યાે દાદ આે પૂ ં થવાનું જ છે દરેક નાનાં માેટા આમાં વયંને જ જવાબદાર સમજે આમાં નાનું નથી
થવાનું ૭ િદવસનાે બાળક પણ જવાબદાર છે કારણ કે સાથે ચાલવાનું છે ને અેકલા બાપ જવા ઈ છે તાે જતા
રહે પરં તુ બાપ જઈ નથી શકતાં સાથે જવાનું છે વાયદાે છે બાપનાે પણ અને આપ બાળકાેનાે પણ વાયદાે તાે
િનભાવવાનાે છે ને િનભાવવાનાે છે ને આ મધુબન વાળા બેઠા છે ને
મધુબનમાં જે પણ િવભાગનાં ભાર છે િવભાગ તાે ઘણાં છે ને શાં તવન ાન સરાેવર પાંડવ ભવન બધી
જ યાઅે છે તાે જે િવભાગવાળા છે તેમનાં નામાેની યાદ બાપદાદાને આપ ે તેમનાંથી િહસાબ લેશે અને જે
બધી ટ ચસ ભાર છે સેવાકે
ભાર છે અથવા ને ે ભાર છે તેઆેનું અેક િદવસ સંગઠન કરશું
િહસાબ િકતાબ તાે પૂછશે ને કારણ કે બાપદાદાની પાસે બહુ જ દુઃખ અને અશાં ત નાં અવા ે આવે છે
ચતાનાં અવાજ આવે છે તમાર પાસે નથી સાંભળવામાં આવતાં તમારા પણ તાે ભ હશે ને તાે ભ ાેની
પાેકાર આપ ઇ દેવાેને નથી આવતી ટ ચસ ને ભ ાેની અવાજ સંભળાય છે અ છા
સેવાનાે ટન ગુજરાતનાે છે :- ગ
ુ રાત દર પર છે ને ગુજરાતમાં બાપદાદાઅે યે ું છે કે અિધકાંશ અેક તાે ગીતા
 જ
પાઠશાળાઆે બહુ છે અને ગીતા પાઠશાળાઆે ચલાવવા વાળા હે ડ્ સ મદદગાર પણ બહુ છે હવે ગુજરાત શું
કરશે સેવાધાર પણ બહુ છે સેવા પણ બહુ છે હવે નવી સેવા શું કરશાે જે કાેઈઅે ન કર હાેય અેવાે કાેઈ
લાન બના ાે છે જે કાેઈઅે ન કર હાેય તે ગુજરાત કર ને દેખાડે તાે ગુજરાત શું કરશે મ સા સેવામાં
નંબરવન થઈને દેખાડાે બધાં માટે છે પરં તુ ગુજરાત નાે ટન છે તાે ગુજરાતને કહી ર ા છે પરં તુ હવે વયંની
મ સા પાવરફુલ થવાથી મ સા સેવાની ર ઝ ટ સામે આવશે જેમ કે વાચાની પહેલાં નહાેતી હવે વાચા સેવાની
ર ઝ ટ સામે આવી રહી છે મહેનત તાે સાર કર છે બાપદાદા િન મ મહેનતની મુબારક પણ આપે છે પરં તુ
સમય ફા તી છે હમણાં પણ સમય બહુ ઝડપી જઈ ર ાે છે અ છા મુબારક છે ગુજરાત જેમ ાનનાં
િહસાબથી ન ક છે તેમ બાપનાં િદલમાં પણ ન ક છે સારા સારા છે શ આત થી જુ આે તાે પાંડવ અથવા
શ આે સારા સારા નીક ાં છે હવે આવાં પીકર વ ા તૈયાર કરાે તમે સકાશ આપાે અને તેઆે ભાષણ
કરે અ છા બહુ જ સરસ પદમગુણા મુબારક છે
ડબલ િવદેશી :- બાપદાદા અે પહેલાં પણ ક ું હતું ારે ડબલ િવદેશી આવે છે તાે મધુબન નાે ગ
ું ાર થઈ
ય છે ડબલ િવદેશીઆેથી સવનાે ખૂબ ેમ છે
ારે પણ તમારા પુ ને જુ અે છે ને તાે બધાં ખુશ થઇ ય
છે કારણ કે તમે પણ કાેટાેમાં કાેઈ કાેઈમાં કાેઈ નીક ાં છાે અને આજકાલ િવદેશ સેવાનાં સારા સમાચાર છે
આજે હમણાં સંભળા ું ને કે અેક સમય પર અેક સેવા નહી ં કરાે ણેય સેવાઆે સાથે સાથે થાય તાે તેનાે
ભાવ જ દ પડશે પાેતાનાં ચહેરાથી પાેતાની ચલનથી પણ સેવા કર શકાે છાે હરતાં ફરતાં યુ ઝયમ છાે
જેવી ર તે યુ ઝયમમાં અથવા દશનીમાં ભ ભ નાં ચ હાેય છે ને તેવી ર તે તમારા નયન તમા ં મ તક
તમારા મત કરતાં હાેઠ આ ભ ભ જે સાધન છે તેનાંથી સેવા કર શકાે છાે સારા છાે બાપદાદાને
િહમતવાળા પણ લાગે છે ફ હવે થાેડી સૂ મ અનુભૂ ત ઈ
ે અે અનુભવ કરાે છાે પરં તુ થાેડું સૂ મ પથી
અનુભવ કર ને નંબરવન બની આે િવન કરાે અને વન બનાે સેક ડ નંબર નહી ં વન ઠ ક છે ને વન છે ને ટૂ
તાે નથી ને વન નંબર છે ખભા હલાવાે સા ં છે િવદેશીઆેનું પુ મધુબનમાં આવતું રહે આ બાપદાદા ને
બહુ સા ં લાગે છે મધુબન સ
ય છે અ છા

બાપદાદાની પાસે ફૂલાેનાં ગ
ું ાર વાળા પુ ની યાદ યાર પણ આવી છે કલક ા નાં ભાઈ બહેનાે તે સંગઠન
ઉઠાે ાં છે જુ આે બધાને ફૂલાેનાે શણગાર સારાે લા યાે ને
ત િદવસ િન મ બાપદાદાનાં બધાં યાદગાર
ાનાે ને ખુબ સુદં ર ફૂલ માળાઆે થી સ
ા છે ફૂલાેનાં ગ
ું ાર તાે સાધારણ વાત છે લાેકાે પણ કરે છે પરં તુ
તમારા ગ
ું ાર અને લાેકાેનાં ગ
ું ાર માં ફરક છે તમે નેહી વ પ બની ગ
ું ાર કયા છે તેઆે ફરજ સમ ને કરે
છે અને તમે નેહ થી કયા છે તાે ાં નેહ હાેય છે તે ફૂલાેની સુગંધ અને ગ
ું ાર ખુબ સુદં ર થઈ ય છે
જે આવવાવાળા તમારા ભાઈ બહેન છે તેઆે પણ ઈ
ે ને ખુશ થઈ ય છે વાહ કમાલ છે કમાલ છે તાે તમે
બધાંઅે જે નેહથી સ
ું છે તાે બાપદાદા તેનાંથી વધારે પદમગુણા તમને નેહ આપી ર ા છે મુબારક છે
અ છા
ચારે બાજુ નાં પ યાદ પ ઈમેલ ફાેન ચારાે બાજુ થી બહુ બહુ આ ા છે અહીયં ા મધુબનમાં પણ આ ા છે
તાે વતનમાં પણ પહા યા છે આજનાં િદવસે જે બંધનવાળ માતાઆે છે તેમની પણ બહુ જ નેહભર મનની
યાદાે બાપદાદાની પાસે પહાચી ગઈ છે બાપદાદા અેવાં નેહી બાળકાેને ખુબ યાદ પણ કરે છે અને દુવાઆે પણ
આપે છે
આજકાલ બાપદાદા જુ અે છે બધાં બહુ ખુશી ખુશી થી દૂર બેસીને પણ ન ક નાે અનુભવ કર ર ાં છે પરં તુ
મધુબનમાં સ મુખ આવવું વયંની ઝાેલી ભરવી આટલાં માેટા પિરવાર થી મળવું આ પિરવાર આેછાે નથી
કાેઈપણ ર તે થી ઈ
ે અે પરં તુ સ મુખ પિરવારને ઈ
ે કે ટલી ખુશી થાય છે કારણ કે ૫ હ ર વષ બાદ મ ાં
છે તાે તે અનુભવ પાેતાનાે છે પરં તુ મધુબન િનવાસી બનવું આ ગાે ન સુવણ ચા સ તક બહુ જ સહયાેગ
આપે છે અનુભવ પણ કરે છે બધાં પરં તુ બાપદાદા ખુશ છે કે બધાને મુરલી થી ેમ છે અને મુરલી થી ેમ
અથાત્ મુરલીધર થી ેમ કાેઈ કહે મુરલીધર થી તાે ેમ છે પરં તુ મુરલી ારેક ારેક સાંભળ લઈઅે છ અે
બાપદાદા કહે છે બાપદાદા તેમનાે ેમ ેમ નથી સમજતાં ેમ િનભાવવાે અલગ છે ેમ કરવાે અલગ છે
જેમને મુરલી થી ેમ છે તે છે ેમ િનભાવવા વાળા અને મુરલી થી ેમ નથી તાે ેમ કરવાવાળા ની યાદ માં છે
િનભાવવા વાળા ની નહી ં મધુબન માં મુરલી વાગે મધુબન નું ગાયન છે મધુબન ધરનીનું જ મહ વ છે અ છા
તાે ચારે બાજુ નાં નેહી બાળકાેને લવલી અને લવલીન બંને બાળકાેને સદા બાપની ીમત માણ દરેક કદમમાં
પદમ જમા કરવા વાળા નાેલજ
ે ફુલ પાવરફુલ બાળકાેને સદા નેહી પણ અને વમાનધાર પણ સ માનધાર
પણ અેવાં સદા બાપની ીમતનું પાલન કરવાવાળા િવજયી બાળકાેને સદા બાપનાં દરેક કદમ પર કદમ
ઉઠાવવા વાળા સહયાેગી બાળકાેને બાપદાદાનાં પરં તુ આજે વતનમાં જે તમારા અેડવા સ પાટ વાળા બાળકાે
છે તેઆેઅે પણ અેક અેક અે અેજ ક ધું કે અમારા તરફથી પણ બધાને ચારાે બાજુ નાં બાળકાેને અમાર
યાદ યાર આપ ે અને અમારાે સંદેશ આપ ે કે અમે તમાર રાહ ઈ
ે ર ા છ અે તમે જ દ થી જ દ
ઇંત મ બંધ કરાે િવશેષ આપ સવની ય માં દ દ ભાઉ િવ િકશાેર અને જે પણ સાથી ગયા છે
તેઆેઅે બધાઅે આપ સવને યાદ યાર આ યાં છે અને સાથે સાથે મીઠ માં તમાર અેમણે અે જ ક ું છે કે
તમે પણ િવજયી બની દુઃખ પીડા દુર કર જલદ જલદ મુ ધામનાે દરવા ે ખાેલવાનાં માટે બાપનાં સાથી
બની આે
ાં બાપઅે પણ જેઆે અે સાકારમાં બાપને નથી યે ાં તાે
ા પણ િવશેષ આપ સવને
બહુ જ િદલથી યાદ યાર આપી ર ા છે તાે યાદ યાર અને નમ તે

દાદ નક
ણ વાર આેમ શાં ત વ ડરફુલ બાબા વ ડરફુલ બાબાનાં બાળકાે બાબા દૃ કે ટલી સરસ
આપે છે અને આપણે દૃ થી કઈ
માં ચા ા જઈઅે છ અે સૂ મવતન મૂળવતન બંને વતન બહુ સરસ છે
સૂ મવતન માં બાબા આવી ય છે પછ મૂળવતન માં ખચી લે છે તાે આપણે બાબાનાં બાળકાે છ અે ને
બાળકાે કહે છે બાબા બાબા કહે છે બાળકાે આપણા િદલથી બાબા અેવી ર તે નીકળે છે િદલ કહે બાબા
તમારાે ધ યવાદ તમે બહુ સારા છાે અમે પણ સારા છ અે સમય અનુસાર અહીયં ા સામે હાજર થવું બાબા
આવી ય છે આપણે મહેનત નથી કરતાં પણ મહાે બત છે હુ ં કાેણ છું મા ં કાેણ છે દરેકનાે પાેતાનાે પાટ
છે
કલક ા વાળા હંમશ
ે ા ફૂલાેથી સ વે છે દરેકનાે પાેતાનાે પાટ છે દરેકનાં પાટને ઈ
ે આપણે ખુશ થઈઅે
છ અે ખુશ રહેવું અને ખુશ કરવાં તે આપણી પર ફરજ કહે છે ખુશ રહાે ખુશી વેચાે આ મલનની ર ત પણ
બહુ જ ય લાગે છે આેમ શાં ત

