
પરમ પજૂ્ય શ્રી કનદુાદાજીના નતુન વષષ વવક્રમ સવંત ૨૦૬૯ના આશીવાષદ  

ઔકૈંડ, ન્ય ુજીેંડથી... 

ભાવેશચદં્રજી : (પોનની ઘટંડી લાગે છે) શરેો !  

દીપકાનદંજી : દાદાજી છે? 

ભાવેશચદં્રજી : શા, જમ વચ્ચિદાનદં, શા. એક મભમનટ શા.ં રો આપ  ંદાદાને... 

આશીવષચન 

દાદાશ્રી : જમ વચ્ચિદાનદં. આપ્તપતૂ્રો વાશફેો! ભશાત્ભાઓ! જે ભશાત્ભા દળાને ામ્મા છીએ ત ે

ભશાત્ભાઓ, આપ્તપતૂ્રો વાથેના તેઓની વાથે યભ મલનમ સ્લરૂે યશીને, તેભને વભજે. ભશાત્ભાઓ, 

ભશાત્ભા દળા જમા ંજમા ંએભને વભજામ ત્મા ંએ દળાને વભજીને ોતાના ભશાત્ભા દને વાથથક કયે, ત ે

ભશાત્ભાઓ ભાટે અભાયો આજનો આ યંયાનો દદાલરીનો શ બ અલવય છે, લથ છે, જે ‘Festival of 

Lights’ કશલેામ છે તે મનમભત્તે તેભજ આણ ેનતૂન લથ એટરે કે આણા દશન્દ  Calendarન  ંનવ  ંલથ 

આણે ઊજલીએ છીએ અને પ્રલેળ કયીએ છીએ તેના ભાટે, તે અભાયો વદેંળો આજે અભે તભને આીએ 

છીએ. તો એભા ં અશીંમા આગ આ બાલેળબાઈ અને બામલનીફેન અન ે એભની રક્ષ્ભીજી – 

ભશારક્ષ્ભીજીની પજૂા કયતા ંશતા, એ  વશજેે કયતા ંશતા ને અભાયાથી નીકી ગય ,ં તે ભનશયફાન ે

ખફૂ ગમ્ય  ંએટરે કે આણ ેઆ પજૂાભા ંફધાને ફોરાલજો અશીંમા ફધા ઘયનાને. એટરે અભે એભને એ 

ફોલ્મા એભા ંઅભાયાથી ત્રણ સતૂ્રો સ્લરૂ કઈક નીકી ગય ,ં તે અભે ફોરીએ છીએ. 

 નબંર 1 : આણ,ે વભમિત ભશાત્ભા દ્રષ્ટટથી બગલાનની હૃદમભા ં શાજયી યાખીએ અને છી 

વ્મલશાય કયતા તથા વભજતા જઈએ. આલી યીતે, આણન,ે વ્મક્તતગત ભશાત્ભા-સ્લરૂ,ે આણી જ 

ોતાની વભજ ડતા ંડતા,ં આણા ોતાના વ્મલશાયની તેભજ વલથભાન્મ વફંધંોના વ્મલશાયની ફધી 

ફાફતોભા ંવાભાન્મણે એટરે કે નોભાથરીટીથી વભજતા ંવભજતા,ં વલથ વ્મલશાયોભા ંવમ્મક વભજલાા 

થતા જઈશ .ં 

 નબંર 2 : ભશાત્ભા, એ એના ભન, લિન અન ેકામના વ્મલશોયોના, નાભ તથા નાભની ભામાના 

તથા બાલકભથ – દ્રવ્મકભથ – નોકભથના વપ્તમિ-સ્લરૂ વાત ોટરાનંા મલળેની ભ્ામંત જ્ઞાની વદગ ર ને 

વભથણ કમાથ છી જ ભશાત્ભ-દળાને પ્રાપ્ત થામ છે અને છી વતપ ર  (વદગ ર )થી પ્રાપ્ત મનશ્ચામત્ભક 

વ્મલશાયના આજ્ઞાધભથથી, બગલત – વ્મલશાયના જીલનથી તેના વ્મલશાયોનો વભબાલ દ્રષ્ટટથી મનકાર 

કયતો જતા ંજીલન-મ તત દળાથી ભશાત્ભા-દળાથી જીલી જતો જામ છે. 

 નબંર 3 : ભશાત્ભ-દળાએ થઈને, આણે આણી વ્મક્તતગત વભથણતાને વાભાન્મ-દળથન 

ઉમોગ સ્લરૂે વભજતા જઈશ ,ં તે જ, આણી, ભશાત્ભાની, નીયંતયની બાલપજૂાસ્લરૂ ધનતેયળની 

પજૂા થતી યશળેે. અને આણને મનયંતયના નતૂન લથની અન ભમૂત યહ્યા કયતી યશળેે.  
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ઔકૈંડ, ન્ય ુજીેંડથી... 

આ વભાિાય છે અભાયા... 

 તો અભે અંતભા ંએટલ  ંજ કશીશ  ંકે જેટરી વભજ આણને ોતાને ોતાના મલળ ેડતી જતી 

જળે તેટરી જ વભજ આણને ફીજાઓ વાથ,ે ફીજાઓ વાથે યશતેા ભશાત્ભા શ  ંકે કોઈ ણ જન શ  ં? એ 

ફધા ંવાથે યશતેા યશતેા દયેકની વભજ આણને ડતી જતી જળે. વ્મલશાયને વ્મલશાયથી વ્મલશાય 

સ્લરૂે અને બગલાનન ેબગલત સ્લરૂના અંદય બગલત સ્લરૂભા,ં બગલત સ્લરૂ ેબગલાનન,ે આ ફેમ 

યીતે વભજ ડતી જતી જળ,ે એ વભજ જેટરી જેટરી ડતી ગઈ એ ફધી આણી સ્લતતં્રતા, એ 

આણ  ંFreedom. જેટરી જેટરી વભજ ડતી ગઈ, એટરો એટરો આણો અંતયથી Freedom, 

સ્લતતં્રતા - જે કામભની શોમ ત્માયે જ એ સ્લતતં્રતા કશલેામ, તો આ સ્લતતં્રતા અભે કશીએ. એટરે 

વભજ ડી અને વભજ ડરેો જેટરો બાગ શોમ ળયીયભા ંએ ફધો આણને સ્લતતં્રતાની feeling 

થલાના ળરૂઆતથી ભાડંીને જેને તે કોઈ વવંાયના દ્વદં્વ વફધંોથી ઈતય સ્લરૂે જેટરો અંદય હૃદમભા ં

આનદં આલે ત્માથંી આગ લધતા ંલધતા ંવપંણૂથ થામ, અન બલ એભા ંઆલતી જામ છે, આ સ્લતતં્રતા 

છે. આ અભાયા આળીલાથદ, આ જ છે ભશાત્ભાઓ, ભાણો મનયંતય સ્લરૂે ભાણો અને યાલથના આ 

દદાલરીના - Festival Of Lightના લથ તેભ જ નતૂનલથના આનદંના લથ સ્લરૂથી આણે વભજીએ. 

આ જ અભાયો વદેંળો છે.  

 અંતયથી તો ભશાત્ભાઓને મનત દદલાી શોમ, મનત નતૂન લથ શોમ, મનત નતૂન લથ! એટરે 

અન બલ એ જ છે આખો વતત આ િલરત મલશ્વભા ંઆણો આ કામભનો અિ અન બલ છે. અભાયા 

આને ફધાને ખફૂ ખફૂ આળીલાથદ છે, આ ભાટે જ. જમ વચ્ચિદાનદં! એટર ેવભજ આલે કે તયત જ 

આણને અન બલ થામ છે છુટ્ટાનો...  

 તો કોણ કોણ છુટ્ટા? શ દ્ધાત્ભા છુટ્ટા કે નાભધાયી દીક? છુટ્ટાનો અન બલ થામ છે... તે અન બલ 

કશલેામ, એ Freedomનો અન બલ થામ એભ ! એ Freedomનો અન બલ નાભધાયી દીકને થામ છે, તે 

અન બલ કશલેામ, કે શ દ્ધાત્ભાને એને થલો જોઈએ, તો એને કશલેામ?... શા, ફવ ફવ આટરી જ લાત છે. 

એટરે તો Americaભા ંરોકો કશ ેછે કે અભે free Countryભા ંયશીએ છે. ભે તો ભગનકાકાને કહ્  ંકે તભે 

free countryભા ંયશો છો, તભને તો Freedom જ શોમ ન?ે તો કે ના, વભજ, વભજ, વભજ કશીએ છીએ. 
ના,  વભજીએન ેતેન ેFreedom કશલેામ, તો જ આણને અંદય Freedom યહ્યા કયળે. Freedom એવી 

વસ્ત ુનથી, એને સ્વાદ નથી, કશુ ંનથી, અનભુવ છે એ તો!!     ...િારો ફવ ત્માયે?  

જય સચ્ચચદાનદં! 
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ઔકૈંડ, ન્ય ુજીેંડથી... 

 

 


