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મધુબન

નાંં વરદાન ારા નકારા ક ને સકારા ક માં પિરવતન કર સંક પ
ાસ સમય ને સફળ કરાે સફળતામૂત બનાે

આજે નવું વન દેવાવાળા બાપ પાેતાનાં ચારે બાજુ નાં નવું વન ધારણ કરવાવાળા બાળકાેને ઈ
ે હ ષત થઈ
ર ા છે આ નવું વન છે જ નવયુગ બનાવવા માટે લાેકાે નવું વષ મનાવે છે અને તમે બધાં નવાં વનવાળા
બાળકાે બધી આ ાઆેને શુભે છાઆે પણ આપાે છાે અને સાથે આજ ખુશખબર આપાે છાે કે નવાે યુગ
આ ાે કે આ ાે તમને બધાં બાળકાેને તાે બાપઅે વારસા નાં પમાં વ ણમ દુિનયાની ભેટ આપી દ ધી છે
જે વ ણમ દુિનયામાં અનેક સુવણ ભેટ છે જ આપ સવ ને આ નશાે છે ને કે આ વ ણમ દુિનયાની ભેટ તાે
આ અમારાે જ સ અિધકાર છે આજની દુિનયામાં કાેઈ કાેઈને કે ટલી પણ માેટા થી માેટ ભેટ આપે તાે
માેટામાં માેટંુ શું આપશે તાજ અથવા ત ત પરં તુ તમાર વ ણમ દુિનયાની ભેટ નાં આગળ તે શું ચીજ છે
કાેઈ માેટ ચીજ છે તમારા િદલમાં ખુશી છે કે અમારાં બાપઅે અમને સાૈથી ઊંચે થી ઊંચી નવાં યુગ ની ભેટ
આપી દ ધી છે િન ય છે અને િન ત છે આ ભાવી કાેઈ ટાળ નથી શકતું આ અટલ િન ય સદા તમાં
રહે છે સદા રહે છે કે ારેક ારેક આેછાે થઈ ય છે જ સ અિધકાર છે તાે જ સ અિધકાર ારે
પણ ટળ ન શકે
આજે આપ સવ અલગ અલગ ાનાે થી નવું વષ મનાવવા આ ાં છાે તાે આ નવાં વષનું લ શું રા ું છે
આ નવાં વષમાં શું િવશેષ કરવાનું છે આ નવાં વષની િવશેષતા છે કે બાપ સમાન સંપ અને સંપૂણ બનવાનું
જ છે કં ઈ પણ પુ ષાથ કરવાે પડે પરં તુ િન ત છે કે બાપ સમાન બનવાનું જ છે બાેલાે બધાં નાં મનમાં આ જ
પા ાે સંક પ છે ને છે કાંધ હલાવાે બાપ પણ આજ ઈ છે છે કે દરેક બાળક બાપ સમાન બને બાપ તાે બાપ
છે પરં તુ બાળકાે બાપ થી પણ ઊંચા છે તાે બાપ સમાન બનવાનાં લ ને પૂ ં કરવાનાં માટે બાપનું અનુકરણ
કરવું પડે િવચારાે બાપ
ા બાપ સંપૂણ કે વી ર તે બ યાં તેમની શું િવશેષતા રહી સંપૂણતા નાે િવશેષ
આધાર શું ર ાે
ા બાપઅે પાેતાની દરેક પળ સફળ કર ાંસ ાંસ સેક ડ સેક ડ સફળ કર તાે
બાપ સમાન બનવાનાં માટે આ વષનું લ શું રાખશાે સફળ કરવાનું છે અને સફળતામૂત બનવાનું જ છે
સફળતા આપણા ગળાનાે હાર છે સફળતા આપણા બાપનાે વારસાે છે તાે આ લ થી તપાસ કર ે તિદન વયં વયંની તપાસ કરવાની છે કે સફળતામૂત બની સમય ાંસ ખ નાં શ આે ગુણ બધું
સફળ કયુ કારણકે હમણાંની સફળતા થી ભિવ ય જમા થાય છે હમણાં જે પણ સફળ કયુ તેનું ફળ ૨૧
જ ાેનાં માટે જમા થાય છે ણાે છાે ને પહેલાં પણ સંભળા ું છે કે ે તમે સમય સફળ કરાે છાે તાે
ભિવ યમાં પણ તમને રા ભા ય નાે પૂરાે સમય રા ભા ય ની ા હાેય છે ાંસ સફળ કરાે છાે તાે ૨૧
જ વ રહેશાે ારેય પણ કાેઈ પણ વા ય માં કમી નહી ં રહેશે અને સાથે જે ખ નાં જમા કરાે છાે
સાૈથી માેટાે ખ નાે છે ાન નાે ાન નાે અથ છે સમજ તાે ાનનાે ખ નાે સફળ કરવા થી ભિવ યમાં તમે
અેવાં સમજદાર બની આે છાે જે તમને કાેઈ વ ર ની સલાહ નથી લેવી પડતી વયં જ અખંડ અટલ રા
ચલાવાે છાે અને તમારાં રા માં કાેઇ િવ નથી િનિવ અખંડ અટલ છે આ છે ાન નાં ખ નાં જમા
કરવાનું ફળ અેક જ સફળ કયુ અને અનેક જ સફળતાનું ફળ ખાઆે છાે અેવી ર તે જ શ આે જે ા
છે તેને વયં ત અથવા બી નાં ત સફળ કરાે છાે તાે ભિવ ય માં તમારા રા માં સવ શ આે છે

ારેય શ આેછ નથી થતી કાેઈપણ શ ની ખાેટ નથી અેવી ર તે જ ે ગુણ દાન કરાે છાે તાે તમારાં
અં તમ ૮૪ માં જ સુધી પણ જે જડ ચ ાે બનાવે છે તેમાં છે લે સુધી તમાર મિહમા શું કરે છે સવગુણ
સં પ તાે અેક અેક સફળતાની ા નાં અનેક જ નાં અિધકાર બની આે છાે તાે આ વષ શું કરવાનું
છે લ રાખવાનું છે અેક ાંસ અેક સેક ડ પણ અસફળ ન થાય જમા કરવાનું છે જમા નાે સમય અેક નાનાે
જ અને તેનાં ફળનાે સમય ૨૧ જનમ તાે આ વષ માં બાપ સમાન બનવાનું લ છે બધાં ને લ છે કે બાપ
સમાન બનવાનું જ છે બનવાનું નથી બનવાનું જ છે બનવાનું જ છે અ ડરલાઇન અ છા
તાે આ વષનું લ પણ રા ું અને સાથે બાપનું અનુકરણ કરવાનાે મં સફળ કર સફળતામૂત બનવાનું છે
આનાં માટે બાપદાદા બાળકાેને વધારે મહેનત કરવાની તકલીફ પણ નથી આપતાં બહુ સહજ િવિધ બતાવે છે
સહજ િવિધ શું છે જે પણ સંક પ કરાે પહેલાં તપાસ કરાે બાપનાે આ સંક પ ર ાે બાેલ બાેલાે છાે તાે
તપાસ કરાે બાપ સમાન બનવાનું છે ને તાે સંક પ બાેલ અને કમ સબંધ સંપક પહેલાં િવચારાે તપાસ કરાે
બાપ નાે આ ર ાે અને અેવું જ વ પ બનાે
ા બાપનું અનુકરણ કરાે ફાેલાે ફાધર તાે ગવાયેલું છે ને
ઘણાં બાળકાે ખૂબ સાર સાર રમતાે દેખાડે છે ખબર છે કઈ રમત દેખાડે છે અનુકરણ નથી કરતા પરં તુ શું
કહે છે ઈ છતાે તાે નહાેતાે થઈ ગયું પહેલાં િવચાર ને ફ િવચારાે નહી ં વ પ બનાે ે વ પ બની જશાે
તાે અે નહી ં કહેશાે િવચાયુ નહાેતું પરં તુ થઈ ગયું કરવા વાળ િવચારવા વાળ આપ ે આ ાઆે છાે
મા લક છાે થઈ ગયું નાે અથ છે કમ યા નાં ઉપર િનયં ણ નથી
તાે આ વષમાં આજ સુિવચાર યાદ રાખ ે - બાપ સમાન કરવું જ છે બનવું જ છે મુ કે લ તાે નથી ને જેવી
ર તે બાપે કયુ તેવી ર તે કરવાનું છે નકલ કરવી તાે સહજ છે ને િવચારવાની જ ર જ નથી અને િન ત છે કે
આપ સવને જેવી ર તે બાપ
ા બાપ ફિર તા બ યાં તાે િન ત છે ફિર તા સાે દેવતા બનવાનું જ છે તાે
તમારે પણ ફિર તા સાે દેવતા બનવાનું જ છે ઘણાં બાળકાે કહે છે કે ચાલતાં ચાલતાં આેપાે ઝશન િવરાેધ
બહુ ં થાય છે તાે િવરાેધ નાં કારણે પાે ઝશન
ત થી નીચે આવી ય છે પરં તુ યાદ કરાે બાપ સમાન બનવું
છે તાે ાપના નાં આિદ માં
ા બાપઅે કે ટલાં આેપાે ઝશનને પાે ઝશનમાં પિરવતન કયા દરેક વાત નવી
ચેલે જ પડકાર હતી હવે તાે ખૂબ જમાનાે બદલાઈ ગયાે છે પરં તુ અેકલા
ા બાપ કે ટલાં વમાનની સીટ
પર બેસી પાે ઝશન ારા આ આેપાે ઝશન નાે સામનાે કયા
ાં પાે ઝશન છે ાં આેપાે ઝશન કં ઈ નથી કર
શકતી પહેલા શું કહેતા હતાં ધમાલ કર ર ા છે અને હવે શું કહે છે કમાલ કર ર ા છે આટલાે ફરક થઈ
ગયાે કારણ શું
ા બાપઅે વયં વમાન ની સીટ અને દૃઢ િન ય નાં શ ાે ારા આેપાે ઝશનને સમા
કયુ તાે તમે આ વષમાં શું કરશાે સમાન બનવું છે ને તાે ે આેપાે ઝશન થાય પણ છે તાે તમે વમાન ની
સીટ પર બેસી આે તાે આેપાે ઝશન પાેઝ શન માં બદલાઈ ય છે િહ મત
ા બાપ સમાન બનવાનું
જ છે અેમાં તાે હાથ ઉપા ાે પરં તુ અેટલી િહ મત છે પહેલાં વ ના પિરવતન માં પછ છે અનેક
સંબંધ સંપકવાળ આ ાઆે અને પછ િવ ની આ ાઆે આ બધાંને પાેતાની મ સા શુભ ભાવના
શુભકામના ારા દૃઢ સંક પ ારા પિરવતન કર ે
તાે આ વષમાં બાપદાદા િવશેષ અેક શ નું વરદાન પણ આપી ર ા છે મારાં બાબા િદલથી કહેશાે તાે શ
હાજર અેમ જ મારાં બાબા નહી ં િદલથી ક ું અિધકાર રા ાે મારાં બાબા અને શ તમાર આગળ
હાજર થઇ જશે તે કઈ શ
પિરવતન ની શ
પિરવતન ની શ માં િવશેષ નકારા ક ને સકારા ક

માં પિરવતન કરાે નકારા ક સંક પ નકારા ક ચલન ને તે ાં પણ સકારા ક માં પિરવતન કરાે
સકારા ક વે ું બાેલવું કરવું ફ શુભ ભાવના અને શુભ કામના ારા સહજ થઇ જશે કારણકે આ
આેપાે ઝશન આવશે પરં તુ તમાર પિરવતન ની શ તમને સહજ સફળતા અપાવશે તાે સમ ા આ વષનું
િવશેષ વરદાન પિરવતન શ ને દૃઢ સંક પ થી કાયમાં લગાડ ે કર શકાે છાે ને પિરવતન પડકાર છે
તમારાે યાદ છે ને િવ પિરવતક છાે ને
ારે ટાઈટલ શીષક જ છે િવ પિરવતક નું છે તાે શું વયંને
પિરવતન કરવું મુ કે લ છે કે િદલમાં કાેઈ પણ મુ કે લ વાત આવે કે ે મુ કે લ વાત હાેતી નથી પરં તુ તમે
બનાવી દાે છાે મા ર સવશ વાન તેમની આગળ મુ કે લ શું છે પરં તુ તમે અેક ભૂલ કરાે છાે અને મુ કે લ
બનાવી દાે છાે જેમ જુ આે અચાનક અિહયાં અંધા ં થઈ ય છે તાે ે કાેઈ ભૂલથી અંધકારને ભગાવવાં લાગે
તાે અંધકાર ભાગશે સાચી િવિધ છે તમે કાશનું બટન દબાવાે તાે અંધકાર સેક ડમાં ભાગી જશે તાે તમે પણ
આ ભૂલ કરાે છાે જે વાત થઈ ગઈ ને તેને કે મ શું ારે કે વી ર તે આ કે મકે માં ચા ા આે છાે નાનકડી
વાત માેટ કર દાે છાે અને માેટ વાતાે મુ કે લ હાેય છે નાની વાત કર દાે તાે સહજ થઈ ય બાપઅે કાેઈપણ
શ ને કાયમાં લગાવવાની િવિધ બહુ જ સહજ બતાવી છે - હુ ં મા ર સવશ વાન છું પાેતાની આ ત
ની સીટ પર બેસી આે ે આ સીટ પર બેસશાે તાે અપસેટ િનરાશ નહી ં થશાે વગર સીટ નાં અપસેટ
થાઆે છાે સીટ છે તાે અપસેટ નહી ં થશાે ૬૩ જ નાં સં ાર ઈમજ થઈ ય છે ૬૩ જ શું ર ું
હમણાં હમણાં સેટ હમણાં હમણાં અપસેટ તાે સદા વમાન ની સીટ પર સેટ રહાે બીજું આ વષમાં શું
કરશાે નવાં વષમાં ભેટ તાે બધાંને આપશાે ને તાે કઈ ભેટ આપશાે શુભે છા પણ આપશાે અને સાથે ભેટ શું
આપશાે ભેટ તાે તમાર પાસે ઘણી છે જેટલી આપવા માંગાે આપી શકાે છાે ૂળ ભેટ તાે અ પકાળ માટે
ચાલશે પરં તુ તમે અિવનાશી બાપ સમાન બનવાવાળા અિવનાશી ભેટ આપાે મ સા ારા શ આેની ભેટ
આપાે વાચા ારા ાનની ભેટ આપાે અને કમણા ારા ગુણાેની ભેટ આપાે છાે છે ને બધાંની પાસે છે તાે
કાંધ હલાવાે ખ ના બહુ જ છે ને આેછા તાે નથી ને કાેઈ પણ કાયમાં આવાે કાયમાં તાે આવું પડશે ને તેમને
ખૂબ આ વષમાં ભેટ આપાે પરં તુ અિવનાશી ભેટ સંભળા ું ને કાેઈને પણ ખાલી હાથે જવા નહી ં દાે ભલે
મ સા ની ભેટ આપાે ભલે વાણીની ભલે કમની આનાં માટે તમારે સદા અેક યાન રાખવું પડશે દર સમયે
મ સા માં શ આેનાે ખ નાે ઈમજ રાખવાે પડશે કે ટલી શ આે છે લી યાદ તાે છે ને વાચા નાં
કારણે સદા મનમાં મનન શ
ાનને મનન કરવાની શ
તમાં રાખવી પડશે ચલનમાં ચહેરામાં
કમમાં ગુણાે નાં વ પ બનવું પડશે સદા વયંને ગુણમૂત ાનમૂત શ
વ પ ઈમજ રાખવું પડશે અેવું
નથી શ આે તાે છે જ ાન તાે છે જ પરં તુ વ પ બનવું પડશે દરેકને ઈ ર ય પિરવારની અે
થી
વે ાં પડશે આ વષ ારે કે સમાન બનવાનું જ છે અેમાં હાથ ઉપા ાે છે બાપદાદા નાં વતન માં બધાંનાે
હાથ દેખાશે ાં આ નાનું ટ વી નથી બહુ જ માેટંુ છે અેક સેક ડમાં સવ સેવાકે નાં પિરણામ ને ઈ
ે શકાય
છે તાે બાપદાદા તમારાે જે ઉમંગ છે બાપ સમાન બનવાનું જ છે અેનાં માટે ખુશ છે ખુશનસીબ છાે ખુશ
ચહેરાવાળા છાે ારેય પણ ગુ સાવાળાે ચહેરાે નહી ં બનાવતાં કાેઈપણ તમને જુ અે તાે સદા ખુશ જુ અે ભલે
કે ટલાં પણ કામમાં ત હાેવ ભૂલાેને ઠ ક કર ર ા છાે સમ વી ર ા છાે પરં તુ ગુ સાનાે ચહેરાે બાેલ ન
હાેય આ વષમાં આ પિરવતન કર ને દેખાડાે ઇનામ આપશે આખા વષમાં જે સદા મુ ુ રાતા રહેશે કાેઈ પણ
વાત આવે ઘણાં ભાઇ બહેનાે કહે છે હ હાન તાે કરે છે ને બધાં તાે કહે છે ે ગુ સાથી નહી ં કહેશું ને તાે

સમજશે નહી ં બદલાશે નહી ં પહેલાં થી જ તમે ભાવના રાખી દ ધી કે આ બદલાશે જ નહી ં તાે તેમને તમારાં
વાય શ
ે ન કં પન પહેલાથી જ પહાચી ગયાં અેટલે આ વષમાં ાેધ અથવા તેનાં બાલ બ ચા તેને િવદાય
આપવાની છે થઈ શકે છે ગુ સાે પણ નહી ં બાપ પૂછે છે જે પણ સમય ત સમય ાેધ કરે છે કામ બનાવવા
માટે સુધારવાનાં માટે પરં તુ તે સુધરે છે ાેધ કરવાથી કાેઈ સુધયુ છે તે લ બતાવાે વધારે જ ચડાઈ ય
છે સુધારતા નથી આેપાે ઝશન કરે છે મનમાં ે માેટાે હશે તાે મનમાં આેપાેઝ શન કરે છે બાેલી તાે સકતા
નથી અને નાનાં છે તાે રડવા લાગી ય છે તાે આ વષ શું શું કરવાનું છે તે બધું સંભળાવી ર ા છે પસંદ છે
કરવું છે
હમણાં હાથ ઉપાડાે કરવું છે ટ વી વાળા આ ફાેટાે નીકાળાે હાથ ઉપાડાે થાેડાે ઉભાે રાખાે ટ વી વાળા
નીકાળ ર ા છે તાે બાપદાદા અે જે પણ વાત સંભળાવી તે દરેકને આ વષ કરવાની છે અ છા
બહુ જ કામ આપી દ ધું છે ને પરં તુ બાપદાદા તમારાં સાથી છે
ાં પણ મુ કે લી આવે ને બસ િદલથી કહે ે
બાબા મારાં બાબા મારાં સાથી આવી આે મદદ કરાે તાે બાબા પણ બંધાયેલા છે ફ િદલથી કહે ે
કારણકે સમય અને વયં બ વે ને વે ાનું છે સમય ચેલે જ પડકાર કર ર ાે છે અને તમે માયાને ચેલે જ
કરાે શું કરશે
તાે સમયનાં માણ બાપદાદા ઈ
ે ર ા હતા કે સમય ની રફતાર આ સમયે તી છે તાે સમયને સામનાે કાેણ
કરશે તમે જ તાે કરશાે બાપદાદા અે યે ું કે દુઃખીયાેની પાેકાર ભ ાેની પાેકાર સમયની પાેકાર આટલું
સાંભળાે આેછું છે બચારાઆે િહ મતહીન છે તેમને પાંખ લગાવાે તાે ઊડી તાે શકે િહ મત ની પાંખ ઉમંગ
ઉ સાહ ની પાંખ લગાવાે અ છા
સેવાનાે ટન પં બ નાે છે
બાપદાદાનાે પણ પં બ થી ેમ છે કે મ ેમ છે જ મુ કા મીર તેને પણ પાેતાનું બના ું છે પરં તુ થાેડું હ
જ મુ કા મીરનું નામ સ છે ભલે પાિક તાન માં ભલે અમેિરકામાં બધાંની નજર જ મુ કા મીર પર છે
તાે ાં કાેઈ જલવાે નીકાળાે અેવું નહી ં કે ાંની બહેનાે કરે તમે સહયાેગ આપીને અેમાં કઈ અેવું વ ડરફુલ
કર ને દેખાડાે થાેડું યાન આપાે તાે સ થઈ જશે જેનાં પર ઝઘડા છે ાં શાં ત નાે ઝં ડાે લહેરાવાે ઠ ક છે
સં ા બહુ જ છે અેક િનિવ બનાે અને બીજું સેવામાં શાં ત નાે ઝં ડાે લહેરાવવાે બધાંને દેખાઈ આવે ઝં ડાે કે
હા અશાં ત નાં ાન માં શાં ત નાે ઝં ડાે લહેરાઈ ર ાે છે ઠ ક છે અ છા
ડબલ િવદેશી :- ડબલ તી પુ ષાથ હવે ડબલ ફાેરને ર નહી ં ડબલ તી પુ ષાથ ડબલ ફાેરને સની
િવશેષતા છે તેઆે હાથમાં હાથ આપીને વધારે ચાલે છે તાે આપ સવ બાપદાદા ને પા ંુ હાથમાં હાથ આ યાે છે
ને હાથમાં હાથ દેવાે અથાત્ સાથી બનાવવાં મ બનાવવાં ય મ તાે મ બનાં ાં છે મ નાે સંબંધ
જ દ યાદ આવે છે કાેઈ પણ મુ કે લી આવે છે ને તાે બાપને નહી ં બતાવશે મ ને બતાવશે તાે તમે ખુદાને
મ બના ા છે ને ખુદા દાે ત છે સા ં છે બાપદાદા ને િવદેશીઆેને ઈ
ે ખુશી થાય છે કે મ કારણ શું છે
બાપનું અેક નામ િવદેશવાળા આે અે સ કયુ િવ િપતા િવ ક ાણકાર પહેલાં ભારત ક ાણકાર હતાં
પરં તુ િવદેશે બાપનું નામ િવ ક ાણકાર
કયુ છે પહેલાં િવ ની સેવા ફ મ સા ારા કરતા હતાં
હવે િન મ બ યા છે િવ ની બધી તરફથી સેવા કરવાનાં અને જુ આે ખૂણા ખૂણામાં િવખરાયેલા બાળકાે
કે ટલાં વાહ વાહ બાળકાે નીકળ આ ાં અને તમને નશાે હશે અમે તાે દરેક ક પ નાં સાથી છ અે હતાં પણ

છે પણ અને રહેશાે પણ છે ને નશાે છે ને જુ આે તમે ખૂણા ખૂણામાં હાેવા છતાં પણ બાપ ની નજરે આેળખી
લીધા બાપઅે પણ આેળ ાં તમે પણ આેળ ાં લાેકાે બચારા આવશે આવશે આવશે કરે છે અને તમે શું
કહાે આવી ગયાં ગીત ગાઆે છાે ને મારાં બાબા આવી ગયાં તાે બહુ જ સરસ બધાંને બાપ િદલનાં દુલાર
યાદ યાર અને િદલની દુઆઆે િવશેષ આપી ર ા છે
ચારેય તરફનાં બાળકાે હવે બાપદાદાનાં ઘરકામને ેકટ કલમાં કર ને સબૂત આપવાવાળા સપૂત બાળકાેનાે
પાેતાનાે ભાવ દેખાડશે તાે ચારેય તરફનાં બાળકાેને ખુબ ખુબ િદલનાં દુલાર અને િદલની પદમગુણા
યાદ યાર વીકાર થાય અને આવાં લાયક બાળકાે ે બાળકાેને બાપદાદાનાં નમ તે
દાદ નક :- વ ડરફુલ બાબા મારાં બાબા મીઠા બાબા યારા બાબા શુિ યા બાબા કાલે નવું વષ શ
થઇ જશે નવા વષમાં શું કરવાનું છે જુ ની વાતાે સમા હુ ં અેજ ઇ છું છું કે આપણે બધાં સદા જ ખુશ રહીઅે
આબાદ રહીઅે જૂ ની વાતાે ભૂલી જઈઅે આજે જે બાબાઅે આટલું સરસ હાેમવક આ યું છે હુ ં અેજ ઈ છું છું
કે આ બધાં કર ને દેખાડે તાે આવતાં નવાં વરસની બધાંને ખુબ ખુબ શુભે છા આેમ શાં ત

