
                                                   

  દ�બલ� ક�હ�ન�� 

                                          ૧.   બ���રરો પપોં ન�ર� દ�ખલરો 
              ત���યાં દદહહી કરોઓમમનમ ન�ગ�ન ખ�ડહી તરોડહીપ બરોઠરો , આનમ ત���હહી પ�હહી એહયાંડહીમ�હ�
ભ�ડ એકઠહી વ� ગ��� આન� તરો ઉડહીન ચરોડહી ગ��રો.આન� મ�હ� ભ�ડ તરોડહીપઉબ�રહી
ગ��રો.આન� ત���યાં� દ�ખલ�મ ખ�બ ગરોઠ�� આખ��:  એક બ���રરો પપોંન�રરો બ���રરો પરોર�
ન�ગ�રો.  પરોઅત� સમય�યાંમ થરોડ�ક દ�ણ� વ�ટહીમ પરોડડ� આન� ચ�ડડે આવ�ન ખ�� ગ��મ.
થરોડ�ક દ�ણ� ડરોગળ�લ� જમ�ન�યાંમ પરોડ�� આનમ જાહ�કરો ક�દ� યાં ન�� આથરો હ�ત� મ�યાંહ�રહી ઉગ�
આલ�.
પમનમ દદહહી ન�ગ�લ� ક�રણમ તમ બરોલ� ગ���,પમનમ મ�લમ નમ� તમર��મ હ�ત� હ�ક�ઈ ગ���.થરોડ�ક
દ�ણ� મરોડ� ચ�ડવ�મ પરોડડ� આન� ચ�ળવમ મરોડડે વવ�મ હ�ત� દ�ણ�હ�ન  મરોડ� ન�યાં� વમર�
દડેદરો આન� થરોડ�ક દ�ણ� હ�રહી તરોરત�પ પરોડડ� આન�, તમ દ�ણ� હ�ર� ફળ લ�લ� થરોડ�ક હરોવ
ગ�ન� આનમ થરોડ�ક સ�ઠ ગ�ન� આન� થરોડ�ક ત�સ ગ�ન�.જી�� ક�ન વમરહી તમ ઉન�� લ���
.ત���યાં ચમલહ� પ�હહી આવ� ત���યાંહ આખ�રો ક�, ‘ત� મ�યાંહ� આરહી ક�હ�લ દ�ખ�લ� દદન ગરોઠ��
કડેતરોહરો ? ત���હ જવ�બ દડેદરો ક�,  “ત�મનમહડેન સવગ�ર ર�જ� સમજણ દડેદલ� હ��,  પમનમ
એપલ�ન ન�હ� ક�હ�લ ક� જી��પ હ�� ત���લ દડેવ �લ�મ આવ� આન� ત���પ ખ�બ વ�
જા� ;પમન જી��પ ક��જ ન�હ� ત���પ જરો ક�� વમરહી તરો મ�ગ�લમવ �લ�મ આવ�. આં� ત���યાં
આરહી ઈર�દ�કહી ગરોઠ��  કહીહ�યાં ક�હ�લ ક� હ��  પમન હ�� ન�હ�, આન� ઉન�તમ બ� પમન ઉન�તમ
ન�હ�, આન� હરોમજ�તમ બ� ન�હ�. ત���યાં વવષય�યાંમ �શ���હ� એહડેડહી ભવવષ�વ�ણ� પ પરહી વમહડેક� :

‘  ત�મ�હ�યાં ક�ન �યાંકહી ઉન�હ� પમનમ હરોમજા ન�યાંહ�;  આન� ડરોઆકહી દહહ� પમનમ ત �મનમહડે ન�� દડેખ��
ક�હ�લ ક� ઈ�� લરોક�હ�યાં મન મરોડરો વ� ગ��રોહરો આન� તમ ક�ન �કહી ઉચ� ઉન�તમહડે, આન� ડરોઆ
મ�ચ� લમદ� ક�હ�લ એહડેકહી નમ� વમર� જરોજે ક� તમ ડરોઆકહી હડેએ ,આન� ક�ન�કહી ઉન�� આન�
મન�કહી હરોમજેઆન� દફરહી જા� આનમ આં� હ�રડે દકય�યાંવ પમન ધન� હ�� ત �મ� ડ�આ  ક�
હડેત�હ�;  આન� ત �મ� ક�ન �કહી ઉન�તમહડે.  ક�હ�લ ક� આં� હ�ચરો આખ�હ�યાં ખ �બ�જ ભવવષ�વકત�
આન� અજ�ન�ય� આખ�રો ક� ત �મ �હ�યાં હડેતમહડે, પમન દહન બ� ન�યાં� હડે�� ; આનમ જે ગરોઠ�� ત �મ�હ�યાં
ઉન��મ પમનમ ન�હ� ઉન��મ.
         બ���રરો પપોંન�ર� બ�બત �યાંમ દ�ખલ� ખ�લ�સરો “આમ� ત �મ�હ�યાં પરોઓન�ર� દ�ખલ� અથર
હરોમજા :  જરો કડેલલ�બ�  ર�જ�� વચન ઉન��ન બ� ન�હ� હમજ�તરો ત���યાં મન�યાંમ જરો ક��
પરોઅલરો આથરો તરો, ત���પનમ તરો દ� શમન આવ�ન પ�ડ�વ� લ� જાહડે, એ તમજ  દ�ણ� હ�� જે
વ�ટહીમ પરોઅલરોઅ આથ તરો.આન� જરો ડરોગળ�લ� તરોરત�પ પરોળલરો ,  ઈ તરો હ�� ક� જરો



વચન ઉન��નમ ત �ર�ત ખ�શ� કહી મ�ન� લમહડે.  પમન વત��મ આધ�ર ન�યાં� વમર�ન ખ�ત �ર તરો
થરોડ�ક�જ  દહીહ�યાં  મ�ટડે હ�� આનમ જાહ� વચન લ�ધમ દ� દુઃખ ,  વ�રરોધ ત� ત �ર�ત �યાંજ ઠરોકર
ખ�હડે.આનમ ત પટહી પરોડહડે.જરો ચ�ડહીમ પરોડલરો આથરો તરો ઈ હ�� ક� જરો વચન ઉન��નમ પમન
ઈ�� સયાંસ�ર� ચચનત� આન� મ�લ – મ�લકત �યાં દ�બ�વ� ર�ખમ આન� તમ ફરોલવરો ન�હ� દદ સમકતમ.
જરો હ�રહી જમ�ન�યાંમ પરોળલરો આથરો તરો ઈ હ�� ક�,  જરો વચન ઉન��નમ હરોમજે,  આન� હ�રરો
ફલવરો લ�વમ હડે : કડેલલરો હરોવ ગ�ન� આન� કડેડરો સ�ત ગ�ન� આન� કડેડરો ત�સ ગ�ન�.
    ખ�લ�સરો - બ���રરો પરમમશ્વર�યાં હ�� આન� તરો વચન જરો હ�� જાહ�યાં આખત�મ આવમહડે ત�હ�
સસ ત�ન વત��યાં વચન�લ ચરોરહી લ� જાહ�� જીવન�યાંમ ફળ લ� આવ�લ� પમનમ દ� ર વ� જાહ�યાં�

                           


