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મધુબન

અલબેલાપ ં આળસ અને બહાનાબા ની િન ાથી ગવું જ શવરા ી નું સાચું ગરણ છે
આજે આપ બાપદાદા િવશેષ પાેતાનાં ચારે બાજુ નાં અ ત લાડકા અ ત સક લધા પરમા ા ેમનાં પા
બાળકાે ને મળવા અને િવ ચ બાપ બાળકાેનાે જ િદવસ મનાવવા આ ાં છે તમે બધાં પણ આજે િવશેષ
િવ ચ જ િદવસ મનાવવા આ ાં છાે ને આ જ િદવસ આખાં ક પમાં કાેઈનાે પણ નથી હાેતાે ારેય પણ
નહી ં સાંભ ું હાેય કે બાપ અને બાળકાેનાે અેક જ િદવસમાં જ િદવસ હાેય તાે તમે બધાં બાપનાે જ િદવસ
મનાવવા આ ાં છાે કે બાળકાેનાે પણ મનાવવા આ ાં છાે કારણ કે આખાં ક પમાં પરમા બાપ અને
પરમા બાળકાેનાે અેટલાે અથાહ ેમ છે જે જ પણ સાથે સાથે છે બાપ અેકલા અે િવ પિરવતનનું કાય
નથી કરવાનું બાળકાેની સાથે સાથે કરવાનું છે આ અલાેિકક સાથે રહેવાનાે ેમ સાથી બનવાનાે ેમ આ
સંગમ પર જ અનુભવ કરાે છાે બાપ અને બાળકાેનાે અેટલાે ઊંડાે ેમ છે જ પણ સાથે છે અને રહાે પણ
ાં છાે અેકલા કે સાથે દરેક બાળક ઉમંગ ઉ સાહથી કહે છે કે અમે બાપની સાથે ક બાઈ ડ છ અ
ક બાઈ ડ રહાે છાે ને અેકલા તાે નથી રહેતા ને સાથે જ છે સાથે રહાે છાે અને આગળ પણ શું વાયદાે છે
સાથે છે સાથે રહેશું સાથે ચાલશું આપણાં વીટ હાેમ માં આટલાે ેમ કાેઈ બી બાપ અને બાળકાેનાે યે ાે
છે કાેઈ પણ બાળક હાેય ાંય પણ છે કે વાે પણ છે પરં તુ સાથે છે અને સાથે જ ચાલવા વાળા છે તાે અેવાે
આ િવ ચ અને ય થી ય જ િદવસ મનાવવા આ ાં છે ભલે સ મુખ મનાવી ર ાં છાે ભલે
દેશ િવદેશમાં ચારે બાજુ અેક જ સમયે સાથે સાથે મનાવી ર ાં છે
બાપદાદા ચારેબાજુ ઈ
ે ર ાં છે કે કે વી ર તે બધાં બાળકાે ઉમંગ ઉ સાહ થી મનમાં ને મનમાં વાહ બાબા
વાહ બાબા વાહ જ િદવસ નું ગીત ગાઈ ર ાં છે ે બટન ચાલું કરે છે તાે ચારેબાજુ નાે અવાજ િદલ નાે
અવાજ ઉમંગ ઉ સાહ નાે અવાજ બાપદાદાના કાનમાં સંભળાઈ ર ાે છે બાપદાદા બધાં બાળકાેનાે ઉ સાહ
ઈ
ે બાળકાેને પણ અેમનાં િદ જ ની પદમ પદમ પદમગુણા શુભે છા આપી ર ાં છે હક કતમાં ઉ સવ
નાે અથ જ છે ઉમંગ ઉ સાહ માં રહેવું તાે તમે બધાં ઉ સાહથી આ ઉ સવ મનાવી ર ાં છાે નામ પણ
ભ ાેઅે શવરા ી રા ું છે
આજે બાપદાદા તે ભ આ ાને શુભે છા આપી ર ા હતાં જેમણે તમારાં આ િવ ચ જ િદવસ
મનાવવાની નકલ બહુ જ સરસ કર છે તમે ાન અને ેમ પમાં મનાવાે છાે અને તે ભગત આ ાઅે ભાવના
ાનાં પમાં તમારા મનાવવાની નકલ કર છે તાે આજે તે બાળકને શુભે છા આપી ર ાં હતા કે નકલ
કરવામાં સારાે પાટ ભજ ાે છે જુ આે દરેક વાતની નકલ કર છે નકલ કરવા માટે પણ અ લ ઇ
ે અે ને
મુ વાત તાે આ િદવસે ભ લાેકાે પણ ત રાખે છે તેઆે ત ખાવા પીવાનું રાખે છે ભાવનામાં
ને ે
બનાવવાં માટે ત રાખે છે તેઆેઅે દર વષ રાખવું પડે છે અને તમે કયું ત લીધું અેક જ વાર ત લાે છાે
વષ વષ ત નથી લેતાં અેક જ વાર ત લીધું પિવ તાનું બધાં અે પિવ તાનું ત લીધું છે પા ંુ લીધું છે
જેમણે પા ંુ લીધું છે તેઆે હાથ ઉપાડે પા ંુ થાેડું પણ કા ચું નહી ં પા ંુ અ છા બી ે પણ છે અ છા
ત તાે લીધું તેની શુભે છા છે પરં તુ અપિવ તાના મુ પાંચ સાથી છે ઠ ક છે ને ખભા હલાવાે અ છા પાંચવે
નું ત લીધું છે કે બે ણનું લીધું છે કારણ કે ાં પિવ તા છે ાં ે અંશ મા પણ અપિવ તા છે તાે શું
સંપૂણ પિવ આ ા કહેવાશે અને આપ ા ણ આ ાઆેની તાે પિવ તા ા ણ જ ની ાેપટ

મલકત છે પસના લટ ચિર છે રાેય ટ ગાૈરવ છે તાે તપાસ કરાે - કે મુ પિવ તાનાં ઉપર તાે યાન
છે પરં તુ સંપૂણ પિવ તાનાં માટે બી પણ જે સાથી છે તેમને હલકા તાે નથી છાે ાં નાનાંઆે થી ેમ રા ાે
છે અને માેટાઆેને ઠ ક કયા છે તાે શું બાપ ની ર છે કે જે બી ચાર છે તેને ભલે સાથી બનાવાે પિવ તા
ફ
ચયને નથી કહેવાતું પરં તુ
ચયની સાથે
ાચાર બનવું અથાત્ પિવ તાનું ત પાલન કરવું
ઘણાં બાળકાે હ હાનમાં કહે છે હ હાન તાે બધાં કરે છે ને તાે ખૂબ જ મીઠ મીઠ વાતાે કરે છે કહે છે
બાબા મુ તાે બરાબર છે ને બાક નાનાં નાનાં આમ ારેક મ સા સંક પમાં આવી ય છે મ સા માં આવે
છે વાચામાં નથી આવતાં અને મ સાને તાે કાેઈ તે ું નથી અને કાેઈ પછ કહે છે કે નાનાં નાનાં બાળકાેથી ેમ
હાેય છે ને તાે આ ચારેય થી પણ ેમ થઈ ય છે ાેધ આવી ય છે માેહ આવી ય છે ઇ છતાં નથી
આવી ય છે બાપદાદા કહે છે કાેઈ પણ આવે છે તાે તમે દરવા ે ખાે ાે છે ારે આવે છે ને દરવા ે
ખાે ાે કે મ છે કમ રે નાે દરવા ે ખાે ાે છે તાે કમ રે નાે દરવા ે ખાેલવાે અથાત્ આવાહન કરવું
તાે આજનાં િદવસે બાપનાે અને પાેતાનાે જ િદવસ મનાવી તાે ર ાં છાે પરં તુ જે જ તા જ ત નાે વાયદાે કયા
 િવ ભવ
છે પહેલું પહેલું વરદાન બાપઅે શું આ યું યાદ છે જ િદવસનું વરદાન યાદ છે શું આ યું પ
યાેગી ભવ બધાને વરદાન યાદ છે ને યાદ છે ભૂલી તાે નથી ગયાં પિવ ભવ નું વરદાન અેકનું નથી આ યું
પાંચવે નું આ યું છે તાે આજે બાપદાદા શું ઈ છે છે જ િદવસ મનાવવા આ ાં છાે બાપનાે પણ મનાવવા
આ ાં છાે ને શવરા ી મનાવવા આ ાં છાે તાે જ િદવસની ભેટ લા ા છાે કે ખાલી હાથે આ ાં છાે
આજનાં િદવસે બાપદાદાની શુભ આશા છે પાેતાનાં આશાઆે નાં િદપક બાળકાે
ે તે શુભ આશા કઈ છે
બતાવે બતાવવું અથવા સાંભળવું અેનાે અથ શું અેક કાન થી સાંભળવું અને િદલમાં સમાવી લેવું અેવી ર તે
નીકાળશાે તાે નહી ં અેટલું તાે નથી પરં તુ િદલમાં જ સમાવી લે છે તાે આજનાં િદવસે તે શુભ આશા બતાવે
પહેલી લાઈનવાળા બાેલાે ખભા હલાવાે ટ ચસ ખભા હલાવાે ડબલ ફાેરને સ ડબલ િવદેશી બતાવાે પાેતાને
બાંધવા પડશે ારે કહાે હાં અેમ જ નહી ં
તાે આજનાં િદવસે ભ
ગરણ કરે છે સૂતાં નથી તાે આપ બાળકાેનું ગરણ કયું છે કઈ િન ામાં
ઘડી ઘડી સુઇ આે છાે અલબેલાપ ં આળસ અને બહાનાબા ની િન ામાં આરામથી સુઈ ય છે તાે
આજે બાપદાદા આ ણેય વાતાેનું દરેક સમયે ગરણ વે ા ઈ છે છે
ારેય પણ જુ આે ાેધ આવે છે
અ ભમાન આવે છે લાેભ આવે છે કારણ શું બતાવે છે બાપદાદા ને અેક ટેડમાક દેખાય છે કાેઈ પણ વાત
હાેય છે ને તાે શું કહે છે આ તાે ચાલે છે ખબર નહી ં કાેણે ચલા ું છે પરં તુ શ દ આ જ કહે છે - આ તાે
હાેય જ છે આ તાે ચાલે જ છે આ કાેઈ નવી વાત થાેડી છે આ થાય જ છે આ શું છે અલબેલાપ ં નથી
આ પણ તાે કરે છે અિધકાંશ ાેધ થી બચવા માટે આ કયુ ારે થયું મ ખાેટંુ કયુ અે નહી ં કહેશે આમણે આ
કયુ ને આ થયું ને અેટલે થયું બી પર દાેષ રાખવાે ખૂબ જ સહજ છે આ ન કરે તાે નહી ં થશે અને બાપે જે
ક ું તે નહી ં થશે તે કરે તાે થશે બાપની ીમત પર શું ાેધને નથી ખ કર શકતાં આજકાલ ાેધનું બાળક
રાેબ રાેબ પણ ભ ભ કારનાં છે તાે શું આજે ચારેય નું પણ ત લેશાે જેવી ર તે પહેલી વાતનાે િવશેષ
દૃઢ સંક પ અિધકાંશે કયા છે શું આવી જ ર તે ચારેય નાે પણ સંક પ કરશાે આ બહાનું નિહ આપતાં
આમણે આ કયુ ારે મા ં થયું અને બાપ જે વારં વાર કહે છે તે યાદ નથી તેમણે જે ક ું તે યાદ આવી ગયું
તાે આ બહાનાબા થઈ ને તાે આજે બાપદાદા જ િદવસની ભેટ ઈ છે છે આ ણ વાતાે જે ચારેય ને હલક

કર નાખે છે સં ાર નાે સામનાે તાે કરવાનાે જ છે સં ારનાે સામનાે નિહ આ પેપર છે અેક જ નું ભણતર
અને આખાં ક પની ા અડધું ક પ રા ભા ય અડધું ક પ પૂ આખાં ક પની અેક જ માં ા તે
પણ નાનાે જ આખાે જ નથી નાનાે જ છે તાે શું િહમત છે જે સમજે છે િહમત રાખશું જ ર અેવું
નહી ં પુ ષાથ કરશું યાન રાખશું શું શું નથી ઈ
ે તું
બાપદાદા ઈ
ે ર ાં છે કે સમયનાે કાેઈ ભરાેસાે નથી અને આ ાનનાં આધાર પર દરેક પુ ષાથની વાત માં
લાંબાકાળ નાે િહસાબ છે અ છા હમણાં હમણાં કર લઈશું પરં તુ લાંબાકાળ નાે િહસાબ છે કારણ કે ા
દરેક શું ઈ છે છે હમણાં હાથ ઉપડાવે છે કાેઈ રામ સીતા બનશે જે રામ સીતા બનવા ઈ છે છે તે હાથ
ઉપાડાે રા ઈ મળશે કાેઈ હાથ ઉપાડી ર ાં છે - રામ સીતા બનશાે લ મી નારાયણ નહી ં બનશાે ડબલ
િવદેશીમાં કાેઈ હાથ ઉપાડે છે કાેઈ નહી ં ારે લાંબાકાળનું ભા ય ા કરવા ઈ છાે છાે લ મી નારાયણ
બનવું અથાત્ લાંબાકાળનું રા ભા ય ા કરવું તાે લાંબાકાળની ા છે તાે દરેક વાતમાં લાંબાેકાળ તાે
ઈ
ે અે ને હમણાં ૬૩ જ નાં લાંબાકાળનાં સં ાર છે તાે કહાે છે ને અમારાે ભાવ નથી ભાવના નથી સં ાર
છે ૬૩ જ નાં તાે લાંબાકાળ નાે િહસાબ છે ને અેટલે બાપદાદા આ જ ઈ છે છે કે સંક પ માં દૃઢતા હાેય
દૃઢતાની જ કમી થઈ ય છે થઇ જશે ચાલી જશે ચાલવા દાે કાેણ બ યું છે અને અેક તાે બહુ સરસ વાત
બધાને આવડે છે બાપદાદાઅે વાતાે નાધ કર છે પાેતાની િહમત નથી હાેતી તાે કહે છે મહારથી પણ આવું કરે
છે અમે કયુ તાે શું થયું પરં તુ બાપદાદા પૂછે છે કે શું જે સમયે મહારથી ભૂલ કરે છે તે સમયે મહારથી છે તાે
મહારથી નું નામ કે મ ખરાબ કરાે છાે તે સમયે તે મહારથી છે જ નહી ં તાે મહારથી કહીને પાેતાને કમ રે કરવાં
આ પાેતાને દગાે દેવાે છે બી આેને વે ું સહજ હાેય છે પાેતાને વે ામાં થાેડી િહમત ઈ
ે અે તાે આજે
બાપદાદા િહસાબની ચાેપડી ખતમ કરાવાની ભેટ લેવાં આ ાં છે કમ રે અને બહાનાબા નાં
િહસાબ િકતાબની બહુ માેટ ચાેપડી છે તેને ખતમ કરવાનાં છે તાે દરેક જે સમજે છે અમે કર ને દેખાડશું
કરવાનું જ છે ઝુ કવાનું જ છે બદલવાનું જ છે પિરવતન સેિરમની કાય મ મનાવવી જ છે જે સમજે છે
સંક પ કરશું તે હાથ ઉઠાવાે દૃઢ કે સાધારણ સાધારણ સંક પ પણ હાેય છે અને દૃઢ સંક પ પણ હાેય છે તાે
તમે બધાઅે દૃઢ ઉપા ાે છે દૃઢ ઉપા ાે છે મધુબન વાળા માેટાે હાથ ઉપાડાે અહીયં ા સામે મધુબન વાળા
બેસે છે બહુ ન ક બેસવાની તક છે પહેલી બેઠક મધુબન વાળાઆેને મળે છે બાપદાદા ખુશ છે પહેલાં બેઠાં
છાે પહેલાં જ રહે ે
તાે આજ ની ભેટ તાે સરસ થઇ ને બાપદાદા ને પણ ખુશી છે કારણ કે તમે અેક નથી તમાર પાછળ આપણી
રાજધાનીમાં તમાર રાેયલ ફે મલી તમાર રાેયલ
પછ ાપર થી તમારા ભ સતાે ર ે તમાેગુણી
ણ કારનાં ભ
તમાર પાછળ લાંબી લાઈન છે જે તમે કરશાે તે તમાર પાછળવાળા કરે છે તમે
બહાનાબા આપાે છાે તાે તમારાં ભ પણ બહુ જ બહાનાબા કરે છે હમણાં ા ણ પિરવાર પણ તમને
ઈ
ે ખાેટ નકલ કરવામાં તાે હાે શયાર હાેય છે ને તાે હવે દૃઢ સંક પ કરાે સં ારની ટ ર હાેય વભાવમાં
મતભેદ હાેય ી વાત કમ રે ની હાેય છે કાેઈઅે કાેઈનાં ઉપર જુ વાત કહી દ ધી તાે ઘણાં બાળકાે કહે
છે અમને વધારે ાેધ આવે છે જુ ા પર પરં તુ સાચાં બાપથી વેર ફાઈ કરા ું સાચાં બાપ તમાર સાથે છે તાે
આખી જુ દુિનયા અેક તરફ હાેય અને અેક બાપ તમાર સાથે છે િવજય તમાર િન ત થઇ પડી છે કાેઈ
તમને હલાવી નથી શકતું કારણ કે બાપ તમાર સાથે છે કહી ર ાં છે જુ ું છે તાે જુ ાને જુ ું જ કર દાે ને

વધારાે કે મ છાે તાે બાપને બહાનાબા સાર નથી લાગતી આ થયું આ થયું આ થયું આ આ આનું ગીત
હવે સમા થવું ઈ
ે અે સા ં થયું સા ં થશે સારા રહેશું સારા સવને બનાવશું સા ં સા ં સા ં નાં ગીત
ગાઆે તાે પસંદ છે પસંદ છે બહાનાબા ને ખતમ કરશાે કરશાે બંને હાથ ઉપાડાે હાં સાર ર તે
હલાવાે સા ં વે ા વાળા પણ હાથ હલાવી ર ાં છે ાંય પણ ઈ
ે ર ાં છે હાથ હલાવાે તમે તાે હલાવી
ર ાં છાે અ છા હવે નીચે કરાે હવે પાેતાનાં પિરવતનની તાળ પાડાે બધાઅે રે દાર તાળ આે વગાડી
અ છા
આ િદવસ આ સમય સંગઠનનું ચ સદા પાેતાની સામે રાખ ે ારે પણ કમ રે આવી ય આવવાં
નહી દેતાં દરવા ે બંધ દરવા ે તાે ખબર છે ને બંધ કરાે બે વાર બંધ કરાે બે તાળા લગાવાે આજકાલ
અેક તાળું નથી ચાલતું તેથી યાદનું અેક મનને સેવામાં ત રાખવાનું આ બે સવ શ વાન તાળા લગાવી
દે ે ગાેદરેજ નું નહી ં ગાેડ નું ભગવાનનું પા ંુ ગરણ કર ે પા ંુ ત રાખ ે
બાપદાદા ને દરેક બાળકથી અ ત ેમ છે ભલે છે લાે નંબર પણ હાેય તાે પણ બાપદાદાનાે તે બાળક પર પણ
અ ત ેમ છે કે મ આવાં બાળકાે કાેઈ બાપ ને મળવાનાં છે અેક જ બાપદાદા છે જેમને ા ણ બાળકાે મળે
છે કાેઈ પણ મહા ા હાેય મહામંડલે ર હાેય ધમિપતા હાેય કાેઈને પણ આવાં બાળકાે મ ાં છે જે દરેક
બાળક કહે મારાં બાબા છે કાેઈ ઇ તહાસ માં છે અેટલે બાપદાદા દરેક બાળકનાં મહ વને ણે છે બાળકાે
કહે છે અમે ગીત ગાઈઅે છ અે વાહ બાબા વાહ બાપ કહે છે તમારાથી પણ ૧૦૦ ગુણા વધારે બાપ ગીત
ગાઅે છે વાહ બાળકાે વાહ ઠ ક છે ને વાહ વાહ છાે ને મધુબન વાળા વાહ વાહ બાળકાે છાે ને પાછળવાળા
વાહ વાહ બાળકાે છાે ને અ છા
ભાેપાલ ઝાેનની સેવાનાે ટન છે - સા ં છે ભાેપાલ પણ મ ય દેશમાં છે અને મ ય દેશ બહુ જ માેટાે છે
ભાેપાલ ને બાપદાદા િવશેષ બે સેવાઆે આપવાં ઈ છે છે બતાવે કઈ ટ ચસ સાંભળ ે યાનથી
અેવાં કાેઈ િવશેષ વી આઈ પી મ ય દેશમાં છે બાપદાદા ણે છે છુ પાયેલા છે ફ તેમને મેદાન પર
લાવવાનાં છે અને બીજું જે પણ માેટા માેટા સેવાકે છે જેને તમે માેટા કહાે છાે તે લી યાદ આપ ે તાે
દરેક માેટા સે ટર જેની નીચે નાનાં ઉપસેવાકે ગીતા પાઠશાળાઆે ખૂબ ખૂબ છે તે માેટા સેવાકે અે
આેછામાં આેછા અેક વષની અંદર ખુબ સમય આપી ર ાં છે આટલાે આપવાે ન ઈ
ે અે પરં તુ અેક વષની
અંદર આેછામાં આેછું માેટા સે ટરે પાેતાનાં અેક વારસદાર ને સામે લાવવાનાં છે
ભલે હમણાં હાેય પણ પરં તુ ય ની અંદર તે વાિરસ કાેલીટ સ હાેય અેવું નહી ં છે તાે ઘણાં ઘણાં સે ટર
કહે છે અમાર પાસે વાિરસ છે પરં તુ વાિરસ છુ પાઈ ન શકે વાિરસ ની કાેલટે હશે તાે તે છુ પાઈ નથી શકતાં
બાપદાદા ગુ વાિરસને નથી માનતાં તેમનું કને ન તેમનાે સંબંધ કાયદા માણે હાેવાે જ ઈ
ે અે અેવાે
વાિરસ દરેક માેટા સે ટર સામે લાવે લાવી શકે છે ને માેટા સે ટસ આમાં નહી ં કહેતા અમે તાે નાનાં છ અે
નાનાં નહી ં બનતાં નાનાં પણ માેટા બન ે ઠ ક છે ટ ચસ ઠ ક ક ું હાથ ઉપાડાે તાે આ બે કાય ભાેપાલે
કરવાનાં છે ઠ ક છે ભાેપાલવાળાઆે તમારામાં થી જ કાેઇ વાિરસ બનશે ને તાે શ
ે ે આમ તાે ૬ મિહનામાં
તૈયાર થવા ઈ
ે અે પરં તુ છતાં પણ બાપદાદા અેક વષની ર આપે છે ઠ ક છે બાક સેવાનાે આ ગાે ન
ચા સ વ ણમ તક લાે છાે તે સા ં છે બાપદાદા હંમશ
ે ા સંભળાવે છે કે વ ઉ તનાં માટે ખુબ સરસ તક છે
કારણ કે સેવાની જવાબદાર પણ અલગ નથી ય સેવાની જવાબદાર છે ાં તાે છતાં પણ સમય અને યાન

આપવું પડે છે અહી ં તાે અેક જ અેટે શન છે વ ઉ તી અથવા ય સેવા ય સેવાનું પુ ય ે દરેક સમયે
જમા કરાે તાે તમારાં પુ યનું ખાતુ બહુ જ જલદ વધી શકે છે તાે સા ં કયુ છે સં ા પણ સાર લા ાં છાે તક
સાર લીધી છે હવે આગળનું પિરણામ શ
ે ે અ છા
ડબલ િવદેશી આ ાં છે - બ
ે અેક વાતની િવશેષ ખુશી થાય છે અે ટા
 ાપદાદાને ડબલ િવદેશીઆેને ઈ
ખુશી થાય છે તે આ વાતની કે શ શ માં ારે ડબલ ફાેરને સ ડબલ િવદેશી આ ાં હતાં ટ ચસને યાદ
હશે તાે ભ ભ ધમથી પાંતર થવામાં ખૂબ મહેનત લાગતી હતી પરં તુ હમણાં બાપદાદાઅે યે ું છે કે આની
ચચા અેટલી નથી થતી કે મ કારણ શું છે કારણ કે અેક બી નાં સંગઠનને ઇ
ે
સાર થઈ છે ને અને
બાપદાદાઅે સાંભ ું પણ છે કે અિધકાંશ પાેત પાેતાની આસપાસ સંદેશ આપવાનું કાેઈને કાેઈ સાધન અપનાવે
છે સંદેશ આપવાનાે ઉમંગ સારાે છે તાે તેનાં પિરણામમાં વે ાયું છે કે દરેક ટનમાં િવદેશીઆેનું પુ આેછું નથી
હાેતું કાેલટે પણ સાર છે અને કાે ટ ટ પણ વધતી ય છે અેટલે અેક ચંદનનું
બની ગયું છે તાે ચંદનનું
ઇ
ે બાપદાદા ખુશ થાય છે
સમાચાર તાે બાપદાદાની પાસે પહાચી જ ય છે ભલે તમે ઈ મેલમાં માેકલાે છાે તાે બાપદાદાની પાસે તાે
કાેપી પહેલાં આવે છે સેવાનાે ઉમંગ સારાે છે હવે ફ આજ નું ત પા ંુ કરવાનું છે નંબર લેશે ને િવદેશી
નંબર લેવાે છે કયાે નંબર પહેલાે કે બી ે પણ ચાલશે પહેલાે જેમનાે અેક બાપથી ેમ છે તેઆે અેકનાં
સમાન અેક જ નંબર બનશે જે સુિવચાર છે - અેક બાપ જ સંસાર છે
ારે છે જ અેક સંસાર નંબર અેક થયાે
ને જેમ તમા ં ટાઇટલ શીષક છે ડબલ િવદેશી તાે પુ ષાથમાં સંક પની દૃઢતામાં પણ ડબલ ફાેસનાે
પુ ષાથ કર ને બતાવાે યાન રાખે છે ફ અંતર શું થઈ ય છે તી તા ની દૃઢતા આેછ થઈ ય છે
ાે ામ બહુ સરસ બનાવાે છાે બાપદાદા પણ િવષય સાંભળે છે પુ પુ નાં પુ ષાથનાં િવષય ઈ
ે ને બહુ
ખુશ થાય છે પરં તુ શું છે
ારે િવષય શ કરતાં અથવા લ રાખાે છાે તે ખૂબ જ ફાેસનાે રાખાે છાે પછ
કાેઈને કાેઈ પેપર તાે આવે જ છે અને આવવાનું જ છે વગર પેપર કાેઈ પાસ થતું નથી તેમાં દૃઢતાની કમી થઈ
ય છે અને સાધારણ પુ ષાથ થઈ ય છે સદા દૃઢતા રહે અેની કમી થઈ ય છે તાે બધાં માં ડબલ
પુ ષાથ કર ને જ દેખાડશું બનીને જ દેખાડશું ઠ ક છે ને આટલાે ઉમંગ ઉ સાહ છે ને છે ફ દૃઢતા ને
તપાસ કરાે વાતાેમાં નહી ં આે દૃઢતા ને જુ આે અ છા
બાક બાપદાદા ઈ
ે ર ાં છે - જે પણ બધાઅે કાડ માેક ાં છે પ માેક ાં છે શુભે છાઆે માેકલી છે અે
બાપદાદાઅે વીકાર કર અને વળતરમાં અેક અેકને નામ અને િવશેષતા સિહત યાદ યાર અને દુવાઆે આપી
ર ાં છે જેમણે કાડ અને પ ારા નહી ં પરં તુ િદલથી સંક પથી પણ પાેતાનાે ઉમંગ ઉ સાહ માેક ાે છે તે
સવ બાળકાેને ખૂબ ખૂબ જ પદમગુણા યાદ યાર અને બાપનાં િદલની દુવાઆે
બાક તમે બધાં સ મુખ બેઠા છાે સ મુખની મ પાેતાની જ છે િવ ાનનાં સાધનાે ારા ભલે કે ટલું પણ પ
હાેય કે ટલું પણ સા ં લાગતું હાેય પરં તુ સ મુખ મધુબનમાં ઉ તનાં ાર પાેતાનાે જ અનુભવ કરાવે છે
અ છા હમણાં જે બાપદાદાઅે ક ું તે દરેક અેક મિનટ માટે દૃઢ સંક પ વ પમાં બેસાે કે બહાનાબા
આળસ અલબેલાપણા ને દરેક સમયે દૃઢ સંક પ ારા સમા કર લાંબાકાળ નાે િહસાબ જમા કરવાનાે જ છે
કાંઈ પણ થાય કાંઈ પણ નથી વે ાનું પરં તુ બાપનાં િદલ ત તનશીન બનવાનું જ છે િવ નાં ત તનશીન
બનવાનું જ છે આ દૃઢ સંક પ વ પમાં બધાં બેસાે અ છા

ચારે બાજુ નાં સદા ઉમંગ ઉ સાહ નાં અનુભવમાં રહેવાવાળા સદા દૃઢતા સફળતાની ચાવીને કાયમાં લગાવવા
વાળા સદા બાપની સાથે અને દરેક કાયમાં સાથી બની રહેવાવાળા સદા અેકનામી અને ઈકાેનાેમી અેકા તા
વ પમાં આગળ થી આગળ ઉડતાં રહેવાવાળા બાપદાદાનાં અ ત લાડકા સક લધા િવશેષ બાળકાેને
બાપદાદાનાં યાદ યાર અને નમ તે
ડાયમંડ હાેલના

ેજ ઉપર શવબાબા નાે વજ ફરકા ાે દાદ રતન માે હની અને ાતા િનવર અે
સવને શવ જયંતી ની શુભે છાઆે આપી
આજનાં િદવસે બાબાનાં મહાવા સાંભળતાં ણે બધાં ખુશીઆેમાં નાચી ર ાં છે આવી ર તે સદા ખુશ
રહાે અને હંમશ
ે ા ખુશીઆે વેહ્ચતા રહાે
આપ સવ મળ ને મનથી શવબાબા નાે ઝં ડાે લહેરા ાે ૮૪મી િ મૂ ત શવજયંતી ની સમ દેશ િવદેશનાં
ભાઈ બહેનાેને ખુબ ખુબ કાેટ કાેટ મુબારક છે મુબારક છે

