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શરદઋ��ુુ ં �શુ�મુા વાતાવરણ છે. 
અ�તૃવેળાનો �હુાવનો સમય છે. રાત્રીના ત્રણ વાગ્યા 
છે. ચાર� તરફ િનરવ શાિંત છે. બહાર મદંમદં ઠંડો 
પવન વહ� રહ્યો છે. રાજયોગી �ુમાર 
િમ�લુ પોતાના િનત્યક્રમ પ્રમાણે ફ્ર�શ થઇ, 
પોતાના ઘરની બાલ્કનીમા ંસ્વચ્છ આસન 
પર બેસી, યોગાભ્યાસ માટ� સજ્જ છે. ચદં્ર 
પણ સોળે કળાએ ખીલેલો છે. તેની 
શીતળ ચાદંની ચાર� તરફ ફ�લાયેલી છે.  

 િમ�લુ થોડા �ડા �ડા �ાસ લેવા�ુ ં શ� કર� 
છે. થોડો સમય તે પોતા�ુ ંધ્યાન �ાસ પર ક��ન્દ્રત કર� 
સાક્ષીભાવે �ાસના આવગમનને િનહાળે છે. ધીર� ધીર� 
તે�ુ ંમન શાતં થઇ ર�ુ ંછે. �સ્થર થઇ ર�ુ ંછે, એકાગ્ર 
થઇ ર�ુ ં છે. બાહ્ય �ુિનયામાથંી તે પોતાના મનને 
સમેટ� ધીર� ધીર� �દર તરફ વાળ� �ત�ુર્ખી બનતો 
�ય છે. આ અવસ્થામા ં તે પોતાના માનસપટલ પર 
પોતાના િત્રસ્તર�ય અ�સ્તત્વ�ુ ં મનોદશર્ન શ� કર� છે. 
પ્રથમ સ્તરમા ં પોતાના પાચં જડ તત્વોના બનેલા 
સ્�ળૂ શર�રને ઇમ� કર� છે. બી� સ્તરમા,ં પોતાના 
સ્�ળૂ શર�ર સાથે સલંગ્ન એવા, સફ�દ �દવ્ય પ્રકાશથી 
સ��ત પોતાના ��ૂમ આકાર� શર�રને ઇમ� કર� છે. તે 
પોતાના સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ શર�રને સલંગ્ન �પમા ં
પોતાના મન:ચ� ુ દ્વારા સ્પષ્ટપણે િનહાળ� રહ્યો છે. 
�િતમ ત્રી� સ્તર� સલંગ્ન એવા સ્�ળૂ તેમજ  ��ૂમ 
શર�રના મસ્તકના ક�ન્દ્ર�બ��ુ પર, બે ��ુુ�ટની વચ્ચે, 
સ્વય�ં ુ ં �દવ્ય પ્રકાશ�બ��ુના �પમા ં માનસદશર્ન કર� 
આત્મ�ચ�તન, આત્મદશર્નમા ંલીન બની �ય છે.  

િમ�લુને સ્પષ્ટ અ��ુિૂત થઇ રહ� છે ક� પોતે 
પોતાના સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ શર�રથી �ભ� એક શા�ત, 
સનાતન, અજર, અમર, અિવનાશી ચૈતન્ય�બ��ુ આત્મા 
છે. આત્મસ્�િુતમા ં �સ્થત િમ�લુ પોતાના સ્વધમ�ને 

સ્�િૃતપટલ પર ઇમ� કર� િનરવ શાિંતનો, િન�નદંનો, 
તેમજ પરમ પિવત્રતાનો ગહન અ�ભુવ કર� રહ્યો છે.  

પરમિપય પ્રાણે�ર અવ્યકત 
બાપદાદાને મળવા માટ� અિતઆ�રુ 
િમ�લુ ��ૂમવતન તરફ પ્રયાણ કરવા 
ઉત્�કુ છે. તેની સમક્ષ પોતા�ુ ં િત્રસ્તર�ય 
અ�સ્તત્વ ઇમ� �પમા ં છે. વતન તરફ 
પ્રયાણ અથ� તે પોતાના ��ૂમ શર�રને 
પોતાના પાચં તત્વોના બનેલા સ્�ળૂ 

શર�રથી અલગ કરવાનો પ્રયાસ શ� કર� છે. ધીર� ધીર� 
િમ�લુ�ુ ં��ૂમ શર�ર તેના સ્�ળુ શર�રથી અલગ થઇ 
ર� ુ છે. તે પોતાના પાછળ �ટ� ગયેલા, આસન પર 
�બરાજમાન, સ્�ળૂ શર�રને િનહાળ� રહ્યો છે. સ્�ળૂ 
શર�રથી અલગ થયેલા પોતાના ��ૂમશર�રની 
ભ્ર�ૃ�ટમા ં �બ��ુ�પે �સ્થત થયેલો િમ�લુ પોતાના ડબલ 
લાઇટ, આકાર�, ફ�રસ્તા સ્વ�પનો �દવ્ય અ�ભુવ કર� 
રહ્યો છે. આ વજન ર�હત ��ૂમ શર�રને બાબા 
�ત:વાહક શર�ર પણ કહ� છે. � અસીમગિતથી 
�ત�રક્ષમા ં ઉડાનભર� કયાયં પણ આવાગમન કર� 
શક� છે. િમ�લુ હવે પોતાની �ત�રક્ષ યાત્રામાટ�  સજ્જ 
છે. છલાગં ભર� તેણે તેની વતન તરફની �તર�ક્ષ 
યાત્રા શ� કર� દ�ધી છે. ચાદંનીમા ં ચમકતા વાદળો 
પણ પાછળ �ટતા જઇ રહ્યા છે. �થુ્વીની આસપાસના 
સમગ્ર વાતાવરણના આવરણને પાછળ છોડ� તે 
�તર�ક્ષમા ં પ્રવેશ કર� ગયો છે, અને �તર�ક્ષ 
યાત્રાનો આનદં �ુટં� રહ્યો છે. િવિવધ રંગોથી �શુો�ભત 
�થૃ્વીના ગ્લોબને પોતાની ધર� પર ફરતો િનહાળ� તે 
રોમા�ંચત છે. �યૂર્મડંલના ગ્રહો વચ્ચેથી પસાર થતો 
િમ�લુ એક પછ� એક �યૂર્મડંલના ગ્રહોને પાછળ 
�ટતા િનહાળ� રહ્યો છે. તેના �ત:વાહક શર�રની 
ઉડાનની ગિત તીવ્ર થઇ રહ� છે અને તે તારામડંલો 
તેમજ આકાશગગંાઓને પસાર કરતો તીવ્ર ગિતથી 



વતન તરફ પ્રયાણ કર� રહ્યો છે. આ �તર�ક્ષયાત્રાનો 
તે અનહદ આનદં � ૂટં� રહ્યો છે.  

સમગ્ર સાકાર� �ુિનયા પાછળ �ટ� ગઇ છે અને 
િમ�લુ માટ� ��ૂમવતનના પ્રવેશની ઘડ� આવી ગઇ છે 
અને તે ��ૂમ સફ�દ પ્રકાશથી ર�ચત આકાર� �ુિનયામા ં
પ્રવેશી �કુયો છે અને પોતાની સન્�ખુ અલૌ�કક 
પ્રકાશથી સજ�ત એક �દવ્ય દ્રશ્યને જોઇ રહ્યો છે.  

એક નયનરમ્ય ઉપવનમા ંએક અિત રમણીય 
સરોવર છે. �ના િનમર્ળ જળમા ં કમળો ખીલ્યા છે, 
સારસ પક્ષીઓ તર� રહ્યા છે. સરોવરની ચાર� તરફના 
�કનારા પરના ઘટાદાર �કૃ્ષો ફળો તેમજ �ષુ્પોથી 
સ�ધૃ્ધ છે. લતાઓ સરોવરની શોભામા ંઅ�ભ��ૃધ્ધ કર� 
ર�હ્ય છે. ઠંડા પવનની લહ�રો �ષુ્પોની �ગુધંની 
ફોરમને ચાર�તરફ ફ�લાવી રહ્યા છે. પક્ષીઓ ચાર� તરફ 
�કલ્લોલ કરતા ં ઉડ� રહયા ં છે. પક્ષીઓના કલરવથી 
તેમજ ભ્રમરોના �ુજંનથી સમગ્ર વા�મુડંળ સગંીતમય 
બન્�ુ ં છે. ફ�રસ્તા�પમા ંસરોવર �કનાર� ઊભેલો િમ�લુ 
સરોવરની મધ્યમા ં એક �ુદંર �શુોભીત નૌકામા ં
અવ્યકત બાપદાદાને િવહાર કરતા િનહાળ� રહયો છે, 
આ દ્રશ્ય જોઇને તેને પારાવાર �શુી થાય છે. અવ્યકત 
બાપદાદાની દ્ર�ષ્ટ િમ�લુ પર પડ� છે. બાપદાદાની 
નૌકા િમતલ તરફ આગળ વધે છે. �કનાર� પહ�ચતા જ 
બાપદાદા િમ�લુ�ુ ં આહવાહન કરતા કહ� છે “આઓ 
મેર� લાડલે બચ્ચે, આઓ.” િમ�લુ બાબાની સન્�ખુ 
નૌકામા ં બેસી �ય છે. બાપદાદા તેને પે્રમ ભર� દ્ર�ષ્ટ 
આપે છે. આ અલૌ�કક નૈન �લુાકાતથી િમ�લુ 
પે્રમિવભોર થઇ �ય છે. અને તેના �ખુમાથંી શબ્દો 
સર� પડ� છે.  

“આપ દ્ર�ષ્ટ �ુહં� દ�તે રહો બાબા, �ખુસાગરમ� 
ગહ�ર� ઉતર �યે,  

 હો પલકએ ના પલભર બધં મેર�, ઇન નૈનો કો 
દામનમ� ભર �યે”,  

બાપદાદાની શ�કતસપં� દ્ર�ષ્ટ પડતા ં િમ�લુ 
શ�ક્તઓથી ભર�રૂ થઇ રહયાનો અ�ભુવ કર� છે. 
બાબાની પે્રમભર� દ્ર�ષ્ટથી પે્રમિવભોર થઇ ગયેલો 

િમ�લુ, ધીર� ધીર� બાપદાદાની પાસે જઇ બાબાની 
િવશાળ બાહોમા ં સમાઇ �ય છે અને પરમાનદંમા ં
મગ્ન થઇ અિત�ન્દ્રય �ખુનો અ�ભુવ કર� છે, અને ગાઇ 
ઊઠ� છે.  

“�વન ક� સહાર�, પ્યાર� બાબા મેર� મન ક� મીત �મુ્હ� 
હો,  

�ાસ �મુ્હ�હો, પ્રાણ �મુ્હ� હો, ધડકન �મુ્હ�હો �મુ્હ� હો 
. 
�ગલી પકડકર રાહ�મ� તેર�, હમકો ચલના િશખાયા 
�લેુ �ુએ હ� તનક� નાતે, જબસે �મુકો હ� પાયા, 
તેર� �ખો ક� �રૂ હ� હમ, મેર� �દલક� �દલ હો.  

 

�વન ક� સહાર�, પ્યાર� બાબા મેર� મન ક� મીત �મુ્હ� 
હો” 
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