


વ્હાલા બંધુઓ! 

Beloved brothers and sisters! 

આપણા ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ, સવાાવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, જીવનપ્રાણ બાપાશ્રી તેિજ 

લાખોના લાડીલા ગુરુરાજ જીવનપ્રાણ સ્વાિીબાપાને ધ્યાન અમતશય મપ્રય છે! વ્હાલું છે! 

Dhyaan is immensely dear and pleasing to our worshipful Lord, incarnator of 

incarnations Shree Swaminarayan Bhagwan, Jeevanpran Bapashree, and the 

beloved to hundreds of thousands and leader of spiritual leaders, Jeevanpran 

Swamibapa. 

એ સિર્ા ધણીને રાજી કરવા સ્વમસ્તકાસને બેસો અને નામસકાગ્રવમિ કરી શ્રી સ્વામિનારાયણ 

ભગવાનની િૂર્તાનાં જે જે અંગનંુ વણાન આવે, તેનાં પ્રેિર્ી દશાન કરતાં શ્રી સ્વામિનારાયણ 

ભગવાનની િૂર્તાનંુ સ્નેહર્ી ધ્યાન કરો! ધ્યાન કરો! 

To please our almighty Lord, sit in the swastikasan posture and focus your sight 

towards the tip of your nose, observe with reverence and love, each part of 

Shree Swaminarayan Bhagwan’s Murti, which is being described, and view His 

entire Murti with affection. Lovingly perform dhyaan to the Lord in this manner! 

Perform dhyaan. 

જુઓ તો ખરા! સવાાવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન મિદ્ઘન તેજિાં કેવા શોભી રહ્યા છે! દશાન 

તો કરો! એ દદવ્ય િૂર્તાનાં દશાન તો કરો! 

Just look closely! How beautiful and elegant the incarnator of incarnations 

Shree Swaminarayan Bhagwan looks, surrounded by His all-pervading supreme 

lustre! Visualise His Murti with devotion! 

ભગવાનની િૂર્તાનાં અંગોઅંગ નીરખી ધ્યાનિાં ધારી,પુરુષોિિરૂપ બની અને એ િૂર્તાને સળંગ 

નીરખી, તદ્રૂપ બની તલ્લીન બની જાઓ! એ દદવ્ય િૂર્તાિાં એકિેક બની જાઓ! એકિેક બની જાઓ! 

See the divine Murti! Visualise every limb of His Murti during dhyaan from the 

perspective of being Purushottam roop (God-like); and thus visualise the entire 

Murti, become engrossed and absorbed as one in this divine Murti! Become 

one with the divine Murti! Become one with the Murti! 
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દદવ્ય તેજોિય િસ્તક કેવું શોભે છે! કિનીય િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો! બસ ધ્યાન કરો!  

How beautiful His divine lustrous head appears! Perform dhyaan of this  

attractive Murti. Just perform dhyaan!   

િસ્તક પર તેજોિય ખીંટલીયાળાં કેશ તો જુઓ! કેવાં કોિળ છે! કેવાં સુવાળાં છે! કેવાં િસ્ત છે! 

Look at the lustrous upstanding braids of hair on His head! How soft they are! 

How beautiful they are!  

સુંદર મવશાળ ભાલ કેવું ઝગિગે છે! તેિાં કેશર િંદનનંુ મતલક અને કુિકુિનો િંદ્રક કેવો શોભી રહ્યો 

છે! તેિાં વૃમિ મસ્ર્ર કરો! એ રસીલી િૂર્તાિાં વૃમિ તિે મસ્ર્ર કરો! 

Look how grand and beautiful His glowing forehead is! Upon which the  

beautiful upright saffron chandan tilak and chandlo of kunku shine. Hold your 

attention there! Still your mind on this beautiful Murti!   

અહો! અહો.....! શ્રી ઘનશ્યાિ િહાપ્રભુજીના રૂડા રૂપાળા કોિળ કણાને નીરખો ને એ િૂર્તાિાં િસ્ત 

બનો! િસ્ત બનો! 

Ohh…ohh! Take in the beautiful tender appearance of the ears of Shree 

Ghanshyam Mahaprabhu and become engrossed by that Murti! Become  

engrossed!  

જુઓ તો ખરા!  કાિ કિાન સિાન વક્ર ભ્રકૂટી કેવી અજબની છે, સુખિય છે, એ િૂર્તાને ધ્યાનિાં 

ધારો! ધ્યાનિાં ધારો!  

Just look closely! How astonishingly blissful and cupid’s bow-like His curved  

eyebrows are!  Visualise this Murti in dhyaan! Visualise it in dhyaan. 

અિૃત વષાાવતાં, કાિણગારાં, અમણયાળાં નયનનાં દશાન કરો! દશાન કરો! 

Visualise his finely pointed, nectar-showering and mesmerising eyes! Visualise 

His eyes! 

દદવ્ય તેજર્ી શોભતા, ગૌર કપોળને જોતાજ રહો! બસ એજ સુખકારી િૂર્તાને જોતાજ રહો! 

જોતાજ રહો! 

Concentrate on the fair complexion of His cheeks which are glowing with divine 

lustre! Just look at the blissful Murti! Keep on gazing! 
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દીવાની જ્યોત જેવી દેદીપ્યિાન નામસકાિાં િન મસ્ર્ર કરો! એ િરિાળી િૂર્તાિાં બસ િન મસ્ર્ર 

કરો! મસ્ર્ર કરો! 

Still your mind at His lustrous nose, as if it is the divine flame of a lamp.  Still 

your mind on the entrancing Murti! Still your mind! 

ગુલાબી વણાના રૂપાળા ગાલ મનરખી પ્રભુને િુંબન કરો! બસ એ પ્રભુને િુંબન કરો! અને પ્રભુિય બની 

જાઓ! 

Observe His attractive rose–hued cheeks and kiss the Lord! Just kiss the Lord! 

And become immersed in Him! 

જિણા ગાલ પર શોભતી ટીબકડીિાં િન મસ્ર્ર કરો! િન મસ્ર્ર કરો! 

Hold your attention on the splendid beauty spot on His right cheek! Still your 

mind! 

કિનીય ઉપડતી િૂછ રેખાનાં દશાન કરી, દદવ્ય સુખ િાણો! બસ સુખ િાણો! સુખ િાણો! 

Experience divine bliss by observing His splendid growing moustache! Just  

experience the bliss of it! Become blissful! 

િંદ હાસ્યવાળંુ િરિાળું શ્રી ઘનશ્યાિ િહાપ્રભુજીનંુ િુખારવવંદ તો જુઓ! કેવુ કિનીય, કેવું દશાનીય 

છે!  

Look closely at the secretly meaningful and gently smiling face of Shree 

Ghanshyam Mahaprabhuji! How enchanting it is! How beautiful it is! 

બંધુઓ! નખમશખ િૂર્તા ધ્યાનિાં ધારો! બસ રસીલી િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો! િરિાળી િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો! 

સલુણી િૂર્તાિાં િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! િસ્ત બનો!  

All! Visualise His whole Murti from head to toe during dhyaan! Just  

concentrate on this beautiful Murti! Focus on this elegant Murti! Be attracted to 

this Murti and become engrossed! Become engrossed! Become engrossed! 
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દાડિનાં બીજ જેવી દંત પંમતત કેવી દીપી રહી છે! દશાન કરો, દશાન કરો!  

See how the pomegranate seed-like rows of His teeth glow. Visualise with  

devotion! Visualise with devotion! 

શ્રી ઘનશ્યાિ િહાપ્રભુજીના ગુલ પાંખડી સિા દદવ્ય અધર રસનંુ પાન કરો અને પાવન બનો!  

Drink in the nectar of the divine rose petal-like lower lip of Shree Ghanshyam 

Mahaprabhuji and become pure!  

મિિને િોરનારી, કિનીય એ દદવ્ય મિબુકિાં એકાગ્ર બનો! એકાગ્ર બનો!  

Become absorbed in His splendid divine chin that steals your heart! Become  

absorbed. 

જુઓ તો ખરા! કાિણગારો દેદીપ્યિાન કંઠ ધ્યાનિાં ધારો અને ધીર િધુરો સાદ સાંભળો! 

Look closely and perform dhyaan to His lustrous and enchanting throat. Hear 

the steady melodious tones emanating from it! 

મવશાળ ઉપડતા  વક્ષસ્ર્ળને મનરખી વ્હાલા પ્રભુજીને ભેટી પડો! ભેટી પડો! 

Observe His vast heaving chest and embrace the loving Lord! Embrace Him! 

દદવ્ય તેજર્ી ઝળહળતા રૂપાળા સ્તનિાં એકાગ્ર બની એ િીઠી િધુરી િૂર્તાિાં ગુલતાન બનો! 

ગુલતાન બનો! 

Having become captivated by His beautiful divine lustrous pectorals, become 

engrossed in that sweet gentle Murti! Become engrossed! 

અત્યંત બળ ભયાા બાહુનાં દશાન કરો! બસ દશાન કરો! 

Visualise with devotion His immeasurably strong arms! Visualise them with  

devotion! 

શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની દદવ્ય તેજોિય શ્યાિ કોણી તો મનહાળો! કેવી સુંદર છે! 

Look attentively at the divine, glowing, dark-complexioned elbows of Lord Shree 

Swaminarayan! How beautiful they are! 
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રૂડા રૂપાળા કાંડાની દદવ્ય કલાને ધ્યાનિાં ધારો! હા એ દદવ્ય કલાને ધ્યાનિાં ધારો! 

Visualise His beautifully tender divine small wrists in your dhyaan! Yes, visualise 

the divine whiskers of hair [on His wrists] in your dhyaan! 

શ્રી ઘનશ્યાિ િહાપ્રભુની રેખાઓ સહીત રતુિડી હર્ેળી મનરખો અને અભય બનો! 

Observe Shree Ghanshyam Mahaprabhu’s red-hued palms with their crease 

lines and become free from fear! 

િાખણના પેંડા જેવું કોિળ ઉદર મનરખી, એ િરિાળી િૂર્તાિાં િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! 

Upon observing His delicate pendo-like soft stomach become engrossed in His 

splendid Murti! Become engrossed!  

ઉદર પર શોભતી િનોહર મિવલીનંુ ધ્યાન કરી ધન્ય બનો! તિારા જીવનને પણ ધન્ય બનાવો! ધન્ય 

બનાવો! 

Having performed dhyaan of the three fascinating horizontal lines running 

across His lower stomach, become blessed! Make your life blessed! Become 

blessed! 

વતુાલાકાર ઊંડી તેજોિય નામભિાં લીન બની જાઓ! એ સલુણી િૂર્તાિાં િસ્ત બની જાઓ! િૂર્તારૂપ 

બની જાઓ! 

Become absorbed in the deep, round naval, radiating with lustre! Become  

engrossed in this attractive Murti! Become like the Murti. 

કેશરી વસંહને લજજા પિાડે તેવી શ્યાિ કટી ધ્યાનિાં ધારો! ધ્યાનિાં ધારો! 

Visualise in your dhyaan, His waistline that puts the waistline of a lion in his 

prime to shame! Visualise this in your dhyaan! 

કરી કર, કહેતાં હાર્ીની સૂંઢ જેવા સાર્ળનાં દશાન કરો! એ કાિણગારી કિનીય િૂર્તાનાં દશાન કરો! 

Shaped like the trunk of an elephant, visualise His thighs with devotion !   

Visualise with devotion this enchanting and splendid Murti!  

વતુાલાકાર અત્યંત તેજોિય જાનુિાં એકાગ્ર બનો! એકાગ્ર બનો! 

Become absorbed in His lustrous round knees! Become absorbed!!  

 
9



10



અત્યંત કોિળ સુંવાળી અને રસદાર જંઘા તો જુઓ! કેવી શોભી રહી છે! 

Just look at His succulent, smooth and soft thighs! How beautiful they are! 

શ્રી ઘનશ્યાિ િહારાજની દદવ્ય તેજોિય પોિી વપંડીિાં િન મસ્ર્ર કરો! િન મસ્ર્ર કરો! 

Fix your mind on the soft lustrous calves of Shree Ghanshyam Maharaj! Fix your 

mind! 

પોિી રૂ જેવી દદવ્ય ગોળાકાર ઘુંટીનંુ ધ્યાન કરો! ધ્યાન કરો! 

Perform dhyaan of His divine rounded, cotton wool soft ankles! Perform dhyaan! 

રૂડી રૂપાળી પાની અને પોિાનાં દશાન કરી િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! 

Do darshan of His beautiful tender heels and top of His feet and become  

engrossed! Become engrossed! 

રતત નખર્ી ઓપતી િરણની દસ આંગળીઓનાં દશાન કરી પાવન બનો! પાવન બનો. પાવન બનો! 

Become pure upon visualising His ten toes with blood hued nails! Become pure!  

સોળે મિહ્ન સહીત શોભતાં તેજોિય િરણકિળિાં વંદન કરી, ન્યાલકરણ િૂર્તાનાં દશાન કરી ન્યાલ 

બનો! ન્યાલ બનો! 

Having bowed at His lustrous lotus feet, adorned with the sixteen chihn [holy 

marks] and having visualised His opulent Murti, become accomplished!  

Become accomplished! 

શ્રી ઘનશ્યાિ િહારાજની દદવ્ય તેજોિય નખમશખ સળંગ િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો! ધ્યાન કરો! 

Perform dhyaan of the divinely lustrous Shree Ghanshyam Maharaj’s entire  

Murti from head to toe! Perform dhyaan!  

અને બસ એ િૂર્તાનાં સુખિાં િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! 

Just become engrossed in the bliss of the Murti! Become engrossed! 
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અહો! અહો.....! શ્રી ઘનશ્યાિ િહાપ્રભુજીનાં રૂડાં રૂપાળાં અંગો અંગ મનરખી તેિાં વૃમિ મસ્ર્ર કરો! 

એ રસીલી િૂર્તાિાં વૃમિ તિે મસ્ર્ર કરો!  

Ohh…! Ohh..! Having observed every beautiful tender body part of Shree 

Ghanshyam Mahaprabhuji, still your thoughts there! Focus your mind on this 

beautiful Murti! 

દદવ્ય તેજોિય નખમશખ સળંગ િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો અને િૂર્તા સુખિાં િસ્ત બનો! એ રસીલી િૂર્તાિાં 

િસ્ત બનો! 

Observe this divine lustrous Murti entirely from head to toe and be engrossed in 

the bliss of this Murti. Become engrossed in this beautiful Murti! 

"રસીલી િૂર્તા સુખકી ખાણ, અવતારી શ્રીજી જીવનપ્રાણ, અવતારી શ્રીજી જીવનપ્રાણ, અવતારી 

શ્રીજી જીવનપ્રાણ!" 

“This beautiful Murti, a treasure trove of happiness, incarnator Shreeji is our  

Jeevanpran, incarnator Shreeji is our Jeevanpran, incarnator Shreeji is our  

Jeevanpran!” 

એ િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો બંધુઓ! નખમશખ િૂર્તા ધ્યાનિાં ધારો! બસ રસીલી િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો! 

All of you, perform dhyaan of that Murti! Observe the Murti from head to toe in 

your dhyaan! Just perform dhyaan of the beautiful Murti! 

િરિાળી િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો. સલુણી િૂર્તાિાં િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! 

Perform dhyaan of the splendid Murti! Become engrossed in this attractive  

Murti! Become engrossed! Become engrossed! 
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િરિાળી િૂર્તા ધ્યાનિાં ધારો. બસ અંગોઅંગ મનરખી ભગવાનની િૂર્તાને ધ્યાનિાં ધારી, પુરુષોિિરૂપ 

બની અને એ િૂર્તાને સળંગ નીરખી, તદ્રૂપ બની તલ્લીન બની જાઓ! એ દદવ્ય િૂર્તાિાં એકિેક બની 

જાઓ! એકિેક બની જાઓ! 

Visualise the splendid Murti in your dhyaan!  Having seen every part of 

Bhagwan’s Murti in your dhyaan, having become Purushottam roop (God-like) 

and thus seen that entire Murti, become engrossed, and become absorbed in 

this divine Murti! Become as one with the divine Murti! Become as one with the 

heavenly Murti! 

બંધુઓ! નખમશખ િૂર્તા ધ્યાનિાં ધારો! બસ રસીલી િૂર્તાનંુ ધ્યાન કરો! 

All, observe this Murti from head to toe in your dhyaan! Just observe this  

beautiful Murti in your dhyaan! 

િરિાળી િૂર્તાનું ધ્યાન કરો. સલુણી િૂર્તાિાં િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! િસ્ત બનો! 

Perform dhyaan of this splendid Murti!! Become engrossed in this attractive  

Murti!Become engrossed! Become engrossed! 

પુરુષોિિરૂપ બની અને એ િૂર્તાને સળંગ નીરખી, તદ્રૂપ બની તલ્લીન બની જાઓ! એ દદવ્ય િૂર્તાિાં 

એકિેક બની જાઓ! એકિેક બની જાઓ! 

Having become Purushottam roop (God-like) and visualised the Murti as a 

whole, become engrossed, and become absorbed as one in this divine Murti! 

Become as one with the divine Murti! Become as one with the heavenly Murti! 

ૐ શ્રી સ્વામિનારાયણબાપા સ્વાિીબાપા ભગવતે નિ: 
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સસં્િરણ દકતાન  

હે સદ ્ગુરૂજી, જેિ કહેશો તેિ કરશું જોડી હાર્જી 

હે કૃપા મનમધ, કૃપા કરીને રાખો અિને સાર્જી....ટેક  

Oh Sadguru! We will do as you command, with joined hands; 

Oh epitome of mercy! Have mercy on us all and keep us with you.  
 

આપ સદાય શ્રીજી સાર્ રહો, રહી રસબસ ભાવે સુખ લહો, 

તનો પાર જ પાિે કોણ કહો ....૧  

You always remain with the Lord, 

Where you are unified completely with Him and enjoy the ecstasy of His bliss Which 

is such that no-one can comprehend its vast magnitude  

 

આપ સ્વતંિ મસધ્દ િુતત હતા, કરી દશાન જીવો ન્યાલ ર્તા 

લઈ આશીવાાદ સખુિાં ર્ીજતા ....૨  

You were an independent accomplished Mukta (meaning you were able to achieve  
whatever you wanted) 

By whose darshan, others too became fulfilled 

By taking your blessings they became engrossed with the bliss [of God]  

 

આપ ઉપદેશ િાટે મવિરતા, એક શ્રીજી મવનાનો ભાર હરતા 

રાખી િૂર્તાિાં મનભાય કરતા ....૩  

For the progression of others, you toured the lands 

Your sole aim was to fulfil the will of the Lord 

You allowed souls to enjoin with God and become fearless  
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ઉચ્િ ઉપાસનાની વાતોર્ી, વળી દદવ્યભાવે દશાનર્ી, 

ઘણા છૂટ્યા િામયક બંધનર્ી ....૪  

By your teachings of the Lord’s sublime tenets 

And due to your divine darshan 

Many were freed from the bonds of the materialistic world  

 

આપ દશા સિાગિ જેણે કયાા, દદવ્યભાવે તેનાં અંગ ફયાા, 

તે તો શ્રીજી સુખિાં સહુ ઠયાા ....૫  

Those who have been blessed with your darshan and association 

Through your divine affection, became transformed 

They all became engrossed in the happiness of God  
 

આપે રિત ગિતર્ી જ્ઞાન કરી, પૂછી પ્રશ્નો સવે ગ્રંર્ી હરી, 

જોઈ િૂર્તા અિારી િમષ્ટ ઠરી ....૬  

Through light heartedness and play, you imparted knowledge to us 

You asked us questions [and answered them] about all the scriptures 

[consequently, we were able to] Seeing the Murti of God, we experienced peace  

 

આપ અખંડ િૂર્તાિાં રહેતા, અહીં િનુષ્ય રૂપે દશાન દેતા 

અિને કડવાં િીઠાં વિનો કહેતા ....૭  

You remained forever within the Murti 

Yet appeared here in a human form 

You used to tell us off and utter sweet words to us  
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આપ પ્રૌઢ પ્રતાપે અનુરાગી, કંઈક ગૃહી િટીને બન્યા ત્યાગી, 

તવ કૃપાર્ી િૂર્તાિા ંલે લાગી ....૮  

Seeing your greatness and prowess 

Many people left family life and became ascetics 

By your mercy they became fascinated by the Murti  

 

આપ દદવ્યરૂપે દશાન દેજો, વળી મહતકારી વિનો કહેજો, 

જાણી મબરદ સદા ભેળા રહેજો ....૯  

And give us beneficial words of guidance 

Remembering your words of assurances, always remain with us 

 

આપ કૃપા કરી વિને પળજો, હોય ગુન્હા અિારા તે િાફ કરજો, આ સેવકની 

મવનંતી ઉર ધરજો ....૧૦  

Have mercy and abide by the promises you have made to us 

Forgive any of the faults that we have 

Keep this servant’s prayer close to your heart 
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