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“मीठे बच्चे – यहाँ न्तमी वनबासमा छौ, रारो ो-रारो ो पन्हररनु, खानु... यो सोख न्तमी बच्चाहरूमा हु नु हुँ दैन, पढाआ र
अचरणमा पूरा-पूरा ध्यान देउ।”
प्रश्न:–
ज्ञान रत्नबाट सदा भरपुर रहने साधन के हो?
ईत्तर:–
दान। जन्त-जन्त ऄरूलाइ दान गछौ, त्यन्त स्वयं भरपुर रहने छौ। समझदार उ हो जसले सुनेर धारण
गछु ऄन्न फे रर ऄरूलाइ दान गछु । बुन्िरूपी झोलीमा यन्द न्छद्र (प्वाल) छ भने त्यो चुन्हतछ, धारण
हुँ दैन, त्यसै ले कायदा ऄनुसार पढाआ पढ्नु पछु । ५ न्वकारबाट टाढै रहनु छ। रूप-बसतत बतनु छ।
ओम् शान्तत। रूहानी बाबाले रूहानी बच्चाहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ। रूहानी बाबा पन्न कमे न्तद्रयहरूबाट बोल्नु हु तछ,
रूहानी बच्चाहरूले पन्न कमेन्तद्रयहरूबाट सुतछन्। यो हो नयाँ कुरा। दुन्नयाँ मा कुनै मनुष्यले यसो भतन सक्दैन।
न्तमीहरूमा पन्न नम्बरवार पुरुषाथु ऄनुसार सम्झाईँ छौ। जस्तै न्शक्षकले पढाईँ छन्, त्यसलाइ न्वद्याथीको रन्जस्टरले
देखाईँ छ। रन्जस्टरबाट ईनीहरूको पढाआ र चालचलन थाहा हु तछ। मुख्य हो पढाआ ऄन्न अचरण। यो हो इश्वरीय
पढाआ जुन कुनै मनुष्यले पढाईन सक्दैन। रचन्यता र रचनाको अन्द-मध्य-ऄतत्यको, सृन्ष्ट चक्रको ज्ञान सारा
दुन्नयाँ का कसै ले पन्न जातदैनन्। ऊन्ष-मुन्नहरू जो यन्त धेरै पढे लेखेका ऄन्धकारी हु न्, ती प्राचीन ऊन्षमुन्नहरूले
पन्न स्वयं भतदथे– हामीले रचन्यता र रचनालाइ जातदैनौं। बाबाले नै अएर पन्हचान न्दनु भएको छ। गायन पन्न
गररतछ– यो हो काँ डाको जंगल। जंगलमा ऄवश्य पन्न अगो लाग्छ, फूलको बगैं चामा कन्हल्यै अगो लाग्दैन
न्कनन्क जंगल त सारा सुकेको हु तछ। बगैं चामा हररयाली हु तछ। हररयो बगै चामा अगो लाग्दैन। सुकेकोमा तुरुततै
अगो लाग्छ। यो हो बे हदको जंगल, यसमा पन्न अगो लागे को न्थयो। बगैं चाको पन्न स्थापना भएको न्थयो। ऄन्हले
न्तरो ो बगैं चाको गुत ग रूपमा स्थापना भआरहेको छ। न्तमीलाइ थाहा छ– हामी बगैं चाका फूल सुगन्तधत देवता
बन्नरहेका छौं, त्यसको नाम हो नै स्वगु। ऄन्हले स्वगु स्थापना भआरहेको छ। ऄचम्म छ, न्तमीले जन्त नै
मान्नसहरूलाइ सम्झाईँ छौ तापन्न कसै को बुन्िमा बस्दैन। जो यस धमु का होआनन् न्तनीहरूको बुन्िमा बस्दैन। एक
कानबाट सुनेर ऄको कानबाट न्नकान्लन्दतछन्। सत्ययुग, त्रे तामा कन्त थोरै न्थए। फे रर द्वापर, कन्लयुगमा कन्त वृन्ि
हु तछ। त्यहाँ एक-दुइ बच्चा हु तछन्, यहाँ ४-५ बच्चा हु तछन् भने ऄवश्य वृन्ि भयो। भारतवासीहरू नै ऄन्हले न्हतदू
कहलाईँ छन्। वास्तवमा न्यनीहरू देवता धमु का न्थए। ऄरू कुनै धमाु वलम्बीहरूले अफ्नो धमु लाइ भुल्दैनन्।
न्यनीहरूले नै भुलेका छन्। हेर ऄन्हले कन्त धेरै मान्नसहरू छन्। यन्त सबै ले त अएर ज्ञान न्लँ दैनन्। हरे कले अफ्नो
जतमको बारे मा पन्न बुझ्न सक्छ। जसले पूरा ८४ जतम न्लएका छन्, ती ऄवश्य पुराना भक्त हु नु पछु । न्तमीले बुझ्न
सक्छौ– मै ले कन्त भन्क्त गरे को छु। थोरै गरे को भए ज्ञान पन्न थोरै नै बुझ्ने छौ र थोरै लाइ मात्र बुझाईने छौ। धेरै भन्क्त
गरे को भए ज्ञान पन्न धेरै बुझ्ने छौ र धेरैलाइ बुझाईने छौ। ज्ञान बुझेनौ भने बुझाईन पन्न कम सक्ने छौ, त्यसै ले ईनलाइ
फल पन्न थोरै न्मल्छ। यो त न्हसाब-न्कताब छ न्न। बाबालाइ एक बच्चाले न्हसाब न्नकाले र पठाए– आस्लामीहरूको
यन्त जतम, बौिीहरूको यन्त जतम हु नु पछु । बुि पन्न धमु स्थापक हु न्। ईनी भतदा पन्हला कुनै बुि धमु का न्थएनन्।
बुिको अत्माले प्रवे श गर्यो। ईसले बौि धमु स्थापना गर्यो। फे रर एकद्वारा वृन्ि हु तछ। ईनी पन्न एक प्रजान्पता
हु न्। एकबाट कन्त धेरै वृन्ि हु तछ। न्तमीलाइ त राजा बतनु छ– नयाँ दुन्नयाँ मा। यहाँ त वनबासमा छौ। कुनै चीजको
सोख हु नु हु नु हुँ दैन। मै ले रारो ो कपडा अन्द लगाउँ, यो पन्न देह-ऄन्भमान हो। जे न्मल्यो त्यही ठीक छ। यो दुन्नयाँ
त ऄब थोरै समय रहने छ। यहाँ रारो ो कपडा पन्हररने हो भने त्यहाँ फे रर कम हु तछ। यो सोख पन्न छोड्नु पछु । पन्छ
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गएर न्तमी बच्चाहरूलाइ अफैं साक्षात्कार भआरहने छ। न्तमीले स्वयं भतने छौ– न्यनले त धेरै से वा गछु न् , कमाल छ।
न्यनले ऄवश्य ईच्च ऄंक पाईँ छन्। फे रर अफू समान बनाआरहने छौ। न्दन-प्रन्तन्दन बगैं चा त वृन्ि हु नु नै छ। जन्त
देवी-देवताहरू सत्ययुगका वा त्रे ताका छन् न्तनीहरू सबै गुत गमा यहाँ नै बसे का छन्, फे रर प्रत्यक्ष हु तछन्। ऄन्हले
न्तमीले गुत ग पद पाआरहेका छौ। न्तमीलाइ थाहा छ– हामी पन्ढरहेका छौं– मृत्युलोकमा, पद चान्हँ ऄमरलोकमा
पाईने छौं। यस्तो पढाआ कन्हल्यै देख्यौ? यो ऄचम्मको कुरा छ। पढ्ने पुरानो दुन्नयाँ मा, पद पाईने नयाँ दुन्नयाँ मा।
पढाईने वाला पन्न ईहाँ नै हु नु हु तछ जो ऄमरलोकको स्थापना र मृत्युलोकको न्वनाश गराईने वाला हु नु हु तछ। न्तरो ो
यो पुरुषोत्तम संगमयुग धेरै छोटो छ, न्यनमा नै बाबा अईनु हु तछ– पढाईनको लान्ग। अईने न्बन्त्तकै पढाआ सुरु हु तछ।
त्यसै ले बाबा भतनुहुतछ– ले ख, न्शवजयतती नै गीताजयतती हो। यसलाइ मनुष्यले जातदैनन्। ईनीहरूले कृ ष्णको नाम
रान्खन्दएका छन्। यो भूल कसै ले बुझे त हो। कन्त ठूलाबडा मान्नसहरू म्यून्जयममा अईँ छन्, यस्तो होआन ईनीहरूले
बाबालाइ जाने का छन्, के ही पन्न जातदैनन् त्यसै ले बाबा भतनुहुतछ– फाराम भराउ ऄन्न के ही न्सके का रहेछन् भने
थाहा लाग्ने छ। बाँ की यहाँ अएर के गने ? जसरी साधु-सतत महात्माको पासमा जातछन्, यहाँ त्यो कुरा छैन। न्यनको
त त्यही साधारण रूप छ। पोशाकमा पन्न के ही फरक छैन त्यसै ले कसै ले बुझ्न सक्दैनन्। यी त जुहारी न्थए भतने
सम्झतछन्। पन्हला न्थए न्वनाशी रत्नहरूको जुहारी। ऄन्हले बने का छन् ऄन्वनाशी ज्ञान रत्नको जुहारी। न्तमीले
सौदा पन्न बे हदको बाबा सँ ग गछौ, जो धेरै ठूला सौदागर, जादूगर, रत्नागर हु नु हु तछ। हरे कले अफूलाइ रूप वसतत
सम्झनु पछु । हामी न्भत्र लाखौं रुपैयाँ का ज्ञान रत्नहरू छन्। यी नै ज्ञान रत्नबाट न्तमी पारसबुन्ि बतछौ। यो पन्न बुझ्नु
पने कुरा हो। कुनै रारो ो समझदार बच्चा छन् जसले यी कुरालाइ धारण गछु न्। यन्द धारण गदैनन् भने त्यो के ही
कामको भएन। मानौं ईसको झोलीमा न्छद्र (प्वाल) छ, त्यहीबँ ाट चुन्हतछ। बाबा भतनुहुतछ– मै ले न्तमीलाइ
ऄन्वनाशी ज्ञान रत्नको दान न्दतछु। यन्द न्तमीले दान गरररह्यौ भने भरपुर रहतछौ। गदैनौ भने के ही पन्न छैन, खाली
छौ। पढ्दैनन्, काआदा ऄनुसार चल्दैनन्। यसमा पढाआको न्वषय धेरै रारो ा छन्। ५ न्वकारबाट न्तमी न्बल्कुल टाढा
रहनु छ।
बाबाले सम्झाईनु भएको छ– यो जुन राखी बतधन मनाईँ छन्, त्यो पन्न यसै समयको यादगार हो। तर राखी न्कन
बाँ न्धतछ, मान्नसहरूले यसको ऄथु जातदैनन्। न्तनीहरू त ऄपन्वत्र पन्न बन्नरहतछन्, राखी पन्न बाँ न्धरहतछन्।
पन्हला ब्राह्मणहरूले बाँ ध्थे। ऄन्हले न्ददी-बन्हनीले दाजुभाआलाइ बाँ ध्छन्– कमाआको लान्ग। त्यहाँ पन्वत्रताको कुरा
हुँ दैन। धेरै फे सने बल राखीहरू बनाईँ छन्। यी दीपावली दशैं सबै संगमका हु न्। जो बाबाले कमु गनु हुतछ त्यो फे रर
भन्क्तमागु मा चल्छ। बाबाले न्तमीलाइ सच्चा गीता सुनाएर यी लक्ष्मी-नारायण बनाईनु हु तछ। ऄन्हले न्तमी फस्ट
ग्रे डमा जातछौ। सत्य नारायणको कथा सुनेर न्तमी नरबाट नारायण बतछौ। ऄब न्तमी बच्चाहरूले सारा दुन्नयाँ लाइ
जगाईनु छ। कन्त धेरै योगको तागत चान्हतछ। योगको तागतद्वारा नै न्तमीले कल्प-कल्प स्वगुको स्थापना गछौ।
योगबलबाट हु तछ स्थापना, बाहु बलबाट हु तछ न्वनाश। शब्द नै दुआटा छन्– ऄल्फ र बे (बाबा र वसाु)। योगबलबाट
न्तमी न्वश्वको मान्लक बतछौ। न्तरो ो ज्ञान न्बल्कुलै गुत ग छ। न्तमी जो सतोप्रधान न्थयौ, ऄन्हले तमोप्रधान बने का
छौ। फे रर सतोप्रधान बतनु छ। हरे क चीज नयाँ बाट ऄवश्य पन्न पुरानो हु तछ। नयाँ दुन्नयाँ मा के नहोला! पुरानो
दुन्नयाँ मा त के ही पन्न छै न। कागजको खोस्टा जस्तै । कहाँ दुन्नयाँ स्वगु न्थयो, कहाँ ऄन्हले नकु छ। रात न्दनको
फरक छ। रावणको पुतला बनाएर जलाईँ छन् तर ऄथु जातदैनन्। न्तमीले ऄन्हले जातदछौ– यो के के गरररहेका छौं।
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न्तमीलाइ पन्न न्हजो ज्ञान न्थएन, अज ज्ञान छ। न्हजो नकु मा न्थयौ, अज स्वगुमा गआरहेका छौ– यथाथुमा। यस्तो
होआन जसरी दुन्नयाँ का मान्नसहरूले भतछन् स्वगु वासी भयो। न्तमी ऄब स्वगु मा जातछौ, त्यसबे ला नकु हु नै नै हुँ दैन।
कन्त बुझ्नु पने कुरा छन्। हो पन्न से केतडको कुरा। बाबालाइ याद गरे मा न्वकमु न्वनाश हु तछ। यो कुरा सबै लाइ
बताआराख। भन– हामी यी (लक्ष्मी-नारायण) जस्तै न्थयौं फे रर ८४ जतम न्लएर यस्तो बने का हौं। सतोप्रधानबाट
तमोप्रधान बने का हौं फे रर सतोप्रधान बतनु छ। अत्मा त न्वनाश हुँ दैन। अत्मालाइ तमोप्रधानबाट फे रर सतोप्रधान
बतनै पछु । बाबाले न्वन्भतन तररकाबाट सम्झाआरहनु हु तछ। मे रो ब्याट्री कन्हल्यै पुरानो हुँ दैन। बाबाले के वल भतनुहुतछ
अफूलाइ न्बतदु अत्मा सम्झ। भतछन् यसको अत्मा न्नस्के र गयो। अत्माले संस्कार ऄनुसार एक शरीर छाडे र ऄको
न्लतछ। ऄब अत्माहरू घर जानु पछु । यो पन्न ड्रामा हो। सृन्ष्ट-चक्र दोहोररआरहतछ। पन्छ गएर न्हसाब न्नकाले र
भतने छन्– दुन्नयाँमा यन्त मनुष्यहरू छन्। यन्त अत्माहरू छन्, यस्तो न्कन भतदैनन्। बाबा भतनुहुतछ– मलाइ कन्त
न्बन्सु एका छन्। फे रर मै ले नै सबै को कल्याण गनु पछु । त्यसै ले त बाबालाइ पुकाछु न्। न्तमीले बाबालाइ न्बसु तछौ,
बाबाले बच्चाहरूलाइ न्बन्सु नु हु तन। बाबा अईनु नै हु तछ पन्ततलाइ पावन बनाईन। यी हु न् गौमुख। बाँ की साँ ढे
अन्दको कुरा होआन। न्यनी भाग्यशाली रथ हु न्। बाबा न्तमी बच्चाहरूलाइ भतनुहुतछ– न्शवबाबाले हामीलाइ
शृङ्गार गनु हु तछ। यो पक्का याद रहनु पछु । न्शवबाबाको याद गनाु ले धेरै फाआदा हु तछ। बाबाले हामीलाइ न्यनीद्वारा
पढाईनु हु तछ तर न्यनलाइ याद गनु छैन। सतगुरु एक न्शवबाबा हु नु हु तछ, ईहाँ मान्थ न्तमी बन्लहार जानु छ। न्यनी
पन्न ईहाँ मान्थ बन्लहार गए न्न। बाबा भतनुहुतछ– म एकलाइ याद गर। न्तमी बच्चाहरू सत्ययुगी फूलको दुन्नयाँ मा
गआरहेका छौ, फे रर काँडामा मोह न्कन राख्छौ? ६३ जतम त भन्क्तमागु का शास्त्र पढ्दै पूजा गदै अएका हौ। न्तमीले
पूजा पन्न पन्हला न्शवबाबाको गरे का हौ, त्यसै ले त सोमनाथको मन्तदर बनाआएको हो। मन्तदर त सबै राजाहरूको
घरमा न्थए, कन्त हीरा-जुहारतहरू न्थए। पन्छ अएर अक्रमण गरे । एक मन्तदरबाट कन्त सुन अन्द न्लएर गए। न्तमी
यस्तो धनवान् न्वश्वको मान्लक बतछौ। यी लक्ष्मी-नारायण धनवान् न्थए, न्वश्वको मान्लक न्थए तर न्यनको राज्य
स्थापना भएको कन्त समय भयो, कसै लाइ थाहा छैन। बाबा भतनुहुतछ– ५ हजार वषु भयो। २५०० वषु राज्य गरे ,
बाँ की २५०० वषुमा यन्त धेरै मठ पतथ अन्द बढ्दै गए।
न्तमी बच्चाहरूलाइ धेरै खुशी हु नु पछु – हामीलाइ बे हदका बाबाले पढाईनु हु तछ। ऄथाह सम्पन्त्त प्रात ग हु तछ।
सागरबाट देवता न्नस्के , रत्नहरूले भररएका थाली न्लएर। ऄन्हले न्तमीलाइ ज्ञान रत्नका भररपूणु थालीहरू प्रात ग
हु तछ। बाबा त ज्ञानका सागर हु नु हु तछ। कसै ले रारो ो सँ ग थाली भछु न्, कसै को त चुन्हएर पन्न जातछ। जसले रारो ो सँ ग
पढ्छ, पढाईँ छ, उ ऄवश्य पन्न रारो ो धनवान् बतछ। राजधानी स्थापना भआरहेको छ। यो ड्रामामा न्नन्श्चत छ। जसले
रारो ो सँ ग पढ्छन् ईनै लाइ छात्रवृन्त्त प्रात ग हु तछ। यो हो इश्वरीय छात्रवृन्त्त, ऄन्वनाशी। त्यो हो न्वनाशी। न्संढी बडो
अश्चयुजनक छ। ८४ जतमको कहानी हो न्न। बाबा भतनुहुतछ– न्संढीको यन्त ठूलो ट्रातसलाआट बनाउ जुन टाढै बाट
स्पष्ट देन्खयोस्। मनुष्यले देखेर अश्चयु मातछन्। त्यसपन्छ न्तरो ो नाम पन्न प्रन्सि हु तछ। ऄन्हले जसले चक्कर लगाएर
जातछन् ईनीहरू ऄतत्यमा अईँ छन्। दुइ-चार पटक चक्कर लगाएर फे रर भाग्यमा भए पक्का हु तछन्। शमा
(महाज्योन्त) त एईटै हु नु हु तछ, कहाँ जाने ? बच्चाहरू धेरै मीठो बतनु छ। मीठो तब बतने छौं जब योगमा रहतछौं।
योगद्वारा नै अकषुण हु तछ। न्खया नन्नन्स्कएसम्म कसै लाइ पन्न योगमा अकषुण हुँ दैन। यो न्संढीको रहस्य सबै
अत्माहरूलाइ बताईनु छ। न्बस्तारै -न्बस्तारै नम्बरवार सबै ले बुझ्दै जातछन्। यो हो ड्रामा। न्वश्वको आन्तहास-भूगोल
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दोहोररआरहतछ। जसले यो सम्झाईनु भयो, ईहाँ लाइ याद गनु पछु । बाबालाइ सवु व्यापी भतछन् तर त्यहाँ त सवु व्यापी
छ माया, बाबालाइ पन्न यहाँ हु नु हु तछ भन्नतछ न्कनन्क से केतडमा अईन सक्नुहुतछ। न्तमीले सम्झाईनु पछु– बाबा
न्यनमा बस्नु नै भएको छ। गने -गराईने वाला हु नु हु तछ न्न। गनु पन्न हु तछ, गराईनु पन्न हु तछ, बच्चाहरूलाइ न्नदेशन
न्दनु हु तछ। स्वयं पन्न गरररहनु हु तछ। के गनु सक्नुहुतछ, के गनु सक्नुहुतन– यस शरीरमा, त्यो सबै न्हसाब गर। बाबाले
खानु हु तन, वासना न्लनु हु तछ। ऄच्छा–
मीठे-मीठे न्सकीलधे बच्चाहरूप्रन्त माता-न्पता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमन्नु ङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी
बच्चाहरूलाइ नमस्ते । रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ गुडमन्नु ङ्ग, नमस्ते ।
धारणाको लान्ग मुख्य सार:–
१)

रूप-वसतत बने र अफ्नो बुन्िरूपी झोली ऄन्वनाशी ज्ञान रत्नहरूले सदा भरपुर राख्नु छ। बुन्ि रूपी
झोलीमा कुनै न्छद्र (प्वाल) नहोस्। ज्ञान रत्न धारण गरे र ऄरूलाइ पन्न धारण गराईनु छ।
२)
छात्रवृन्त्त न्लनको लान्ग पढाआ रारो ो सँ ग पढ्नु छ। पूरा वनबासमा रहनु छ। कुनै पन्न प्रकारको सोख
राख्नु हुँ दैन। सुगन्तधत फूल बने र ऄरूलाइ पन्न बनाईनु छ।
वरदान:– शुभन्चततक न्स्थन्तद्वारा सबै को सहयोग प्रात ग गने सबै को स्ने ही भव
शुभ न्चततक अत्माहरूप्रन्त हरे कको न्दलबाट स्ने ह ईत्पतन हु तछ र त्यही स्ने हले सहयोगी बनाआन्दतछ।
जहाँ स्ने ह हु तछ, त्यहाँ समय, सम्पन्त्त, सहयोग सदा ऄपुण गनु को लान्ग तयार हु तछन्। त्यसै ले शुभ
न्चततकले स्ने ही बनाईँ छ र स्ने हले सबै प्रकारको सहयोगमा समपुण गराईँ छ। त्यसै ले सदा शुभ
न्चततनद्वारा सम्पतन रहने गर ऄन्न शुभ न्चततक बने र सबै लाइ स्ने ही, सहयोगी बनाउ।
स्लोगन:– ऄन्हले दाता बतयौ भने न्तरो ो राज्यमा जतम-जतम हर अत्मा भरपुर रहतछन्।
सूचना:– यो ऄव्यन्क्त मन्हना हामी सबै ब्राह्मण वत्सहरूका लान्ग न्वशे ष वरदानी मन्हना हो। यस समयमा हामी
ऄततमु खी बने र साकार ब्रह्मा बाबा समान बतने लक्ष्य राखे र तीव्र पुरुषाथु गछौं। यसको लान्ग यस जनवरी मन्हनामा
हरे क न्दन मुरलीमा न्वशेष पुरुषाथुको एक प्वाआतट ले न्खएको छ। कृ पया सबै ले यसै ऄनुसार ध्यान न्दएर पूरा न्दन
यसमा मनन न्चततन गदै ऄव्यक्त वतनको सयर गनु हु नेछ।
ब्रह्मा बाबा समान बतनको लान्ग न्वशे ष पुरुषाथु:–
समय ऄनुसार तीन शब्द सदा याद राख– ऄततमु ख, ऄव्यक्त र ऄलौन्कक। ऄन्हले सम्म के ही लौन्ककपन न्मक्स छ,
तर जब न्बल्कुल ऄलौन्कक ऄततमु खी बतछौ ऄन्न ऄव्यक्त फररश्ता नजर अईने छ। रूहानी वा ऄलौन्कक न्स्थन्तमा
रहनको लान्ग ऄततमु खी बन।
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