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“मीठे बच्चे– ऄल्फ र बे, बाबा र वसाु याद रह्यो भने खुसीको पारो चन्ढरहने छ। यो धेरै सहज सेकेतडको कुरा
हो।”
प्रश्न:–
ऄपार खुसी कुन बच्चाहरूलाइ रहतछ? सदा खुसीको पारो चन्ढरहोस्, त्यसको साधन के हो?
ईत्तर:–
जो बच्चाहरू ऄशरीरी बतने ऄभ्यास गछु न्, बाबा जे सुनाईनु हु तछ त्यसलाइ रारो ो सँ ग धारण गरे र
ऄरूलाइ गराईँ छन्, ईनीहरूलाइ नै ऄपार खुसी रहन सक्छ। खुसीको पारो सदा चन्ढरहोस् ,
यसको लान्ग ऄन्वनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान गदै जाउ। धेरैको कल्याण गर। हामी ऄब सुख र
शान्ततको न्शखरमा गआरहेका छौं– सदा यो स्मृन्त रह्यो भने खुसी रहतछ।
ओम् शान्तत। बापदादाको न्वचार छ– कसको यादमा बसे का छन्, एक से केतडमा बच्चाहरू सँ ग ले खाएर
ल्याउँ। यो ले ख्नमा कुनै टाआम लाग्दैन। हरे कले एक से केतडमा लेखेर बाबालाइ देखाउन्। (सबै ले ले खेर
बापदादालाइ देखाए फे रर बाबाले पन्न ले ख्नुभयो। बाबाले जे ले ख्नुभयो त्यो कसै ले पन्न ले खेनन्)। बाबाले
ले ख्नुभयो– ऄल्फ र बे (बाबा र वसाु )। कन्त सहज छ। ऄल्फ ऄथाु त् बाबा, बे ऄथाु त् बादशाही। बाबाले
पढाईनु हु तछ, न्तमीले राज्य प्रात ग गछौ। ऄरू बढी ले ख्नु पने अवश्यकता नै छैन। न्तमीले त ले ख्नमा दुइ
न्मने ट पन्न लगायौ। बाबा र वसाु से केतडको कुरा छ। संतयासीहरूले के वल भगवानलाइ याद गछु न्। न्तमीलाइ
बादशाही पन्न याद छ। याद गने बानी बस्छ। बुन्िमा बस्यो भने खुसीको पारो चन्ढरहतछ। ऄल्फको ऄथु सबै
भतदा ईच्च छ। त्यस भतदा मान्थ ऄरू कुनै चीज नै छैन। रहने स्थान पन्न सबै भतदा ईच्च छ। सेकेतडमा मुन्क्तजीवनमुन्क्तको ऄथु पन्न कसै ले जातदैन। त्यसको पन्न ऄवश्य ऄथु होला। बच्चा जतम्यो भने लेख्छन्– यन्त
घतटा, यन्त न्मने ट, यन्त से केतड भयो। न्टक-न्टक चन्लरहतछ। न्टक भयो ऄल्फ, बे – से केतड पन्न लाग्दैन। बोल्ने
पन्न अवश्यकता छैन। याद त छ नै । न्तमी बच्चाहरूको यस्तो रारो ो ऄवस्था हु नु पछु । तर त्यो तब हु तछ जब
याद रहतछ। यहाँ बस्दा बाबा र राजाइ याद रहनु पछु । बुन्िले देख्छ, जसलाइ न्दव्य दृन्ष्ट भन्नतछ। अत्माले
पन्न देख्छ। बाबालाइ अत्माले नै याद गछु । न्तमीले पन्न बाबालाइ याद गर्यौ भने राजाइ एकै चोन्ट याद
अईँ छ। कन्त समय लाग्छ र। यहाँ पन्न यादमा बस्दा धेरै गद्-गद् हु नेछौ। बाबा पन्न यस खुसीमा बसे का छन्।
बाबालाइ यहाँ को कुनै कुरा याद नै रहदैन। बाबाले याद गछु न् वहाँ को कुरा। बाबा र राजाइ मानौं ढोकामा
खडा छन्। बाबा भतनुहुतछ– न्तमी बच्चाहरूको लान्ग राजाइ न्लएर अएको छु। न्तमी याद गदैनौ त्यसै ले खुसी
रहँदैन। न्तमी ईठ्दा-बस्दा अफूलाइ अत्मा सम्झ ऄन्न म बाबा र वसाु लाइ याद गर। जहाँ न्तमी रहतछौ त्यो
कन्त ईच्च स्थान छ। दुन्नयाँ ले कहाँ जाने का छन् र। मनुष्यहरू मुन्क्तमा जानको लान्ग कन्त मेहनत गछु न्। तर
मुन्क्तधाम छ कहाँ ? न्तमी सम्झतछौ अत्मा त रके ट हो। ईनीहरू चतद्रमासम्म जातछन् त्यसपन्छ छ ऄततररक्ष
(पोलार)। न्तमी त ऄततररक्ष भतदा पन्न धेरै मान्थ जातछौ। चतद्रमा त यसै दुन्नयाँ को हो। भन्नतछ सूयु चतद्र भतदा
पन्न पर, अवाज भतदा पन्न पर। यस शरीरलाइ छोन्डन्दनु छ। न्तमी अईँ छौ प्यारो शान्ततधामबाट। अईन
जानमा समय लाग्दैन। अफ्नो घर हो। यहाँ त जहाँ गए पन्न टाआम लाग्छ। अत्माले शरीर छोडे पन्छ से केतडमा
कहाँ बाट कहाँ पुग्छ। एक शरीर छोडे र ऄकोमा प्रवे श गछु । त्यसै ले अफूलाइ अत्मा सम्झनु छ। न्तमी धेरै
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मान्थ न्शखरमा जातछौ। मनुष्यहरू शान्तत चाहतछन्। शान्ततको सबै भतदा ईच्च न्शखर हो न्नराकारी दुन्नयाँ र
सुखको सबै भतदा ईच्च टावर हो स्वगु । सबै भतदा ईँ चलाइ टावर भन्नतछ। न्तरो ो घर पन्न कन्त ईँ च छ।
दुन्नयाँ ले कन्हल्यै यी कुरामा ख्याल गदैनन्। ईनलाइ यी कुरा सम्झाईने वाला कोही छँ दै छैन। त्यसलाइ भन्नतछ
शान्ततको टावर। मनुष्यहरू त भन्नरहतछन् न्वश्वमा शान्तत होस्। तर यसको ऄथु जातदैनन् शान्तत कहाँ छ। यी
लक्ष्मी-नारायण सुखको टावरमा छन् त्यहाँ कुनै लोभ, लालच हुँ दैन। त्यहाँ को खानपान, बोली बडो रोयल
हु तछ ऄन्न सुख पन्न ईँ च भतदा ईँ च। ईनको मन्हमा हेर कन्त छ न्कनन्क ईनीहरूले धेरै मेहनत गरे का न्थए। यी
एक मात्र छैनन्, सारा माला बने को छ। वास्तवमा ९ रत्नको गायन छ। ऄवश्य नै ईनीहरूले कुनै गुत ग मेहनत
गरे को हु नु पछु । बाबा र वसाु याद रह्यो भने मात्र न्वकमु न्वनाश हु तछ। तर मायाले याद गनु न्ददैन। कन्हले
काम, कन्हले क्रोध... धेरै तूफानमा ल्याईँ छ। अफ्नो नाडी हेनु छ। नारदलाइ पन्न भन्नयो ऄनुहार हेर। त्यसै ले
त्यो ऄवस्था ऄन्हले छै न, बनाईनु छ। बाबाले लक्ष्य ईद्देश्य ऄवश्य बताईनु हु तछ। अततररक पुरुषाथु गदै
जाउ। पन्छ गएर न्तरो ो त्यो ऄवस्था हु तछ। ऄशरीरी रहने ऄभ्यास गनु छ। ऄब फके र जानु छ। बाबाले भतनु
भएको छ मलाइ याद गर। याद गरे नौ भने सजाय पन्न धेरै खानु पछु र पद पन्न कम न्मल्छ। यी हु न् ऄन्त सूक्ष्म
कुरा। ती वै ज्ञान्नक अन्वष्कारमा कन्त गन्हराआमा जातछन्। के -के बनाआरहतछन्। त्यो पन्न संस्कार त चान्हतछ
न्न, जसले गदाु त्यहाँ गएर यी चीजहरू बनाईँ छन्। यो दुन्नयाँ के वल बद्न्लनु छ। यहाँ को संस्कार ऄनुसार नै
गएर जतम न्लतछन्। जसरी लडाइ ं लड्ने को बुन्िमा लडाइको
ं संस्कार रहतछ, त्यसै ले ती संस्कार न्लएर
जातछन्। लडाइ ं नगररकन बस्नै सक्दैनन्। ऄन्फसरको पासमा क्यू लान्गरहतछ। भनाु गने बे लामा जाँ च गछु न्–
कुनै न्बमारी त छैन? अँखा, कान अन्द सबै ठीक छन्? लडाआंमा त सबै ठीक चान्हतछ। यहाँ पन्न हेररतछ–
को-को न्वजयमालाको दाना बतछन्। न्तमीले पुरुषाथु गरे र कमाु तीत ऄवस्थालाइ प्रात ग गनु छ। अत्मा
ऄशरीरी अएको छ, ऄशरीरी बने र जानु छ। त्यहाँ शरीरको कुनै सम्बतध हुँ दैन। ऄब ऄशरीरी बतनु छ।
अत्माहरू वहाँ बाट अईँ छन्, अएर शरीरमा प्रवे श गछु न्। ऄनन्गतती अत्माहरू अआरहतछन्। सबै लाइ अअफ्नो पाटु न्मले को छ। जो नयाँ पन्वत्र अत्माहरू अईँ छन्, ईनलाइ ऄवश्य पन्हले सुख न्मल्छ। त्यसै ले
ईनको मन्हमा हु तछ। न्वशाल वृक्ष छ न्न। कन्त प्रन्सि ठूला मान्नसहरू छन्। अफ्नो-अफ्नो तागत ऄनुसार धेरै
सुखमा हु तछन्। त्यसै ले ऄब बच्चाहरूलाइ मेहनत गनु छ, कमाु तीत ऄवस्थामा पन्वत्र भएर जानु छ। अफ्नो
चालचलन हेनु छ– कसै लाइ दु:ख त न्दएको छैन? बाबा कन्त मीठो हु नु हु तछ। सबै भतदा प्यारो हु नु हु तछ न्न।
बच्चाहरूलाइ पन्न त्यस्तै बतनु छ। यो त न्तमी बच्चाहरूलाइ थाहा छ– बाबाले यहाँ हु नु हु तछ। मनुष्यहरूलाइ
कहाँ थाहा छ र– बाबाले यहाँ स्थापना गरररहनु भएको छ भने र। फे रर पन्न जतम-जतमाततर ईहाँ लाइ याद
गरररहतछन्। न्शवको मन्तदरमा गएर कन्त पूजा गछु न्। कन्त ईच्च स्थानमा बद्रीनाथ अन्दको मन्तदरमा जातछन्।
कन्त मेला लाग्छन् न्कनन्क धेरै मीठा हु नु हु तछ न्न। गाईँ छन् पन्न उँचा भतदा उँचा भगवान्। बुन्िमा न्नराकार
नै याद अईँ छ। न्नराकार त हु नु हु तछ नै । फे रर छन् ब्रह्मा-न्वष्णु-शंकर। ईनलाइ भगवान् भन्नदैन।
ऄन्हले न्तमी बच्चाहरूले सम्झतछौ– हामी नै सतोप्रधान देवता न्थयौं, जब हामी न्वश्वको मान्लक न्थयौं यन्त
धेरै मनुष्यहरू न्थएनन्। के वल भारतवषु मा नै न्यनको राज्य हु तछ। ऄरू सबै शान्ततधाममा जातछन्। यो सबै
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न्तमीले देख्दै रहनेछौ, यसमा बडो न्वशाल बुन्ि चान्हतछ। त्यहाँ न्तमीलाइ पहाडी अन्दमा जाने अवश्यकता
हुँ दैन। त्यहाँ कुनै पन्न दुघुटना अन्द हुँ दैनन्। त्यो हो नै स्वगु को अश्चयु । जब त्यो स्वगु को अश्चयु हुँ दैन तब
मायाको अश्चयु बतछ। यी कुरा दुन्नयाँ ले बुझ्न सक्दैनन्। ऄब न्तमी स्वगु मा जानको लान्ग पुरुषाथु गरररहेका
छौ। त्यो हो सुखको टावर। यो हो दु:खको टावर। लडाइमा
ं कन्त मनुष्यहरू सधैं मछु न् फे रर जतमतछन् पन्न।
गायन छ– इश्वरको ऄतत पाईन सन्कदैन। ऄब इश्वर त हु नु हु तछ न्बतदु, ईहाँ को ऄतत कसरी पाआतछ र। बाबा
भतनुहुतछ– यस रचनाको अन्द मध्य ऄततलाइ कसै ले जातदैन। साधु सतत कसै ले रचन्यता र रचनाको ऄतत्य
पाईन सक्दैनन्। न्तमीलाइ बाबाले पढाईनु हु तछ, यसलाइ पढाआ भन्नतछ। सृन्ष्ट चक्रको रहस्यलाइ न्तमी बुझ्दै
गआरहेका छौ। ईनीहरूले त भतछन्– हामी जातदैनौ या त लाखौं वषु भन्नन्दतछन्।
ऄब बाबाले सम्झाईनु भएको छ– यो जे न्तमी यहाँ देख्छौ त्यो त्यहाँ रहने छैन। स्वगु हो सुखको टावर। यहाँ छ
दु:ख नै दु:ख। ऄचानक मृत्यु यसरी अईँ छ जो सबै समात ग हु तछन्। मृत्युलाइ देख्नु सामातय कुरा (सानी माँ को
घर) होआन। यसलाइ भन्नतछ दु:खको टावर। त्यो हो सुखको टावर। ते स्रो कुनै ऄक्षर छैन। न्तमीहरू मध्ये मा पन्न
धेरै छन् जो सुतछन् तर धारणा गदैनन्। धारणा तब नै हु तछ जब बुन्ि सतोप्रधान हु तछ। धारणा हुँ दैन भने खुसी
पन्न रहँदैन। एकदम ईच्च पढाआवाला पन्न छन् भने न्बल्कुलै कम पन्न छन्। पढाआमा फरक त हु तछ न्न।
ईनीहरूलाइ बे हदका बाबाले जन्तसुकै सम्झाए पन्न कन्हले पन्न बुझ्दैनतन्। याद न्वना त न्तमी पन्वत्र कन्हले
पन्न बतन सक्दैनौ। बाबा नै चुम्बक हु नु हु तछ। ईहाँ एकदमै ईच्च तागतवाला हु नु हु तछ। ईहाँ मान्थ कन्हले पन्न
न्खया लाग्न सक्दैन। ऄरू सबै मा न्खया लागे को छ, त्यसलाइ ईतारे र फे रर सतोप्रधान बतनु छ। बाबा
भतनुहुतछ– म एकलाइ याद गर, ऄरू कसै मा ममत्व नराख। धनवानहरूलाइ त सारा न्दन धन दौलत नै सामुतने
देन्खतछ। गररबहरू सँ ग त के ही पन्न हुँ दैन तर गररबहरू पन्न समझदार भए धारण गनु सक्छन्। याद न्वना कचरा
कसरी न्नस्कतछ? हामी पन्वत्र कसरी बतछौं? न्तमी यहाँ अएका छौ ईच्च टावरमा जानको लान्ग। जातदछौ–
बाबाको न्शक्षामा चल्नाले हामी ईच्च सुखको टावरमा जाने छौं। यसमा मेहनत छ। बाबा अईनु हु तछ टावरमा
लै जान। त्यसै ले श्रीमतमा चल्नु पछु । पन्हलो नम्बरमा यी लक्ष्मी-नारायणको नै गायन छ। ईनी एकदम टावरमा
हु तछन्। फे रर के ही न के ही कम। नयाँ दुन्नयाँ लाइ नै सुखको टावर भन्नतछ। त्यहाँ कुनै मैलो चीज हुँ दैन। यस्तो
माटो हुँ दैन, यस्तो हावा त्यहाँ चल्दैन जसले गदाु घरहरू भन्त्कउन्। स्वगु को त धेरै मन्हमा छ। त्यसको लान्ग
पुरुषाथु गनु छ। लक्ष्मी-नारायण कन्त ईच्च छन्, ईनलाइ देख्नासाथ न्दल प्रसतन हु तछ। पन्छ गएर धेरैलाइ
साक्षात्कार हुँ दै जातछ। सुरुमा कन्त साक्षात्कार हु तथे। बाबाले कन्त भव्यता देखाईनु भयो। ताज अन्द
पन्हररएर अईँ थे। ती चीजहरू त यहाँ न्मल्न सक्दैन। बाबा त जुहारी हु नु हु तछ। पन्हले जो ५० हजारमा मन्ण
न्लतथे त्यो ऄब ५० लाखमा पन्न न्मल्दैन। न्तमी स्वगु को लान्ग पुरुषाथु गरररहेका छौ। त्यहाँ ऄथाह सुख हु तछ।
बाबाले यन्त पढाईनु हु तछ तर बच्चाहरूमा रात न्दनको फरक हु तछ। कहाँ राजा-रानी, कहाँ दास-दासीहरू। जो
रारो ो सँ ग पढ्छन् र पढाईँ छन् ईनीहरू न्छपे र रहन सक्दैनन्। तुरुतत भतने छन् बाबा हामी फलानो ठाईँ मा गएर
से वा गछौं। से वा त धेरै गनु बाँ की छ। न्तमीले यस जंगललाइ मंगल (मन्तदर) बनाईनु छ। ईनीहरू खानासाथ
भाग्छन् से वामा। धतदा गने हरू यस्तै गछु न्। रारो ो ग्राहक अयो भने फे रर खाँ दै नखाइ भाग्छन्। धन कमाईने
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सोख रहतछ। यहाँ त बे हदका बाबाबाट ऄथाह धन न्मल्छ। हु न त के ही समय छ तर भोन्ल शरीर छुट्न सक्छ
के ही भरोसा छैन। न्वनाश त हु नु नै छ। न्तरो ो लान्ग त प्रान्त ग नै प्रान्त ग छ (न्मरुवा मौत मलुका न्शकार)। न्तरो ो
खुसीको ठेगान छैन। न्तमीलाइ ऄपार खुसी हु नु पछु । न्तमीलाइ धेरैको कल्याण गनु छ। पन्छ गएर कमाु तीत
ऄवस्था हु नु छ। न्तमी याद गदाु -गदै ऄशरीरी बतछौ तब ऄनायास नै ईड्ने छौ। यसमा बडो मेहनत छ। कसै ले त
धेरै से वा गछु न्। सारा न्दन संग्रहालय सम्झाईन खडा रहतछन्। न्दन-रात से वामा तत्पर हु तछन्। सयौं
संग्रहालयहरू खुल्ने छन्। लाखौं मनुष्यहरू न्तरो ो पासमा अईँ छन्, न्तमीलाइ फुसु त न्मल्ने छैन। धेरै भतदा धेरै
न्तरो ो यी ज्ञान रत्नहरूको पसलहरू हु तछन्। 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)
ज्ञानको धारणा गनु को लान्ग पन्हले अफ्नो बुन्िलाइ सतोप्रधान बनाउ। बाबाको याद बाहेक
ऄरू कुनै पन्न चीजमा ममत्व नरहोस्।
२)
कमाु तीत ऄवस्थालाइ प्रात ग गरे र घर जानको लान्ग ऄशरीरी बतने ऄभ्यास गर। अफ्नो चलन
पन्न हेर– मैले कसै लाइ दु:ख त न्दएको छैन? बाबा समान मीठो बने को छु?
वरदान:– ब्राह्मण जीवनको स्वाभान्वक स्वभावद्वारा पत्थरलाइ पानी बनाईने मास्टर प्रे मको सागर भव
जसरी दुन्नयाँ ले भतछन्– प्यारले पत्थरलाइ पन्न पानी बनाआन्दतछ, त्यस्तै न्तमी ब्राह्मणहरूको
ने चुरल ने चर मास्टर प्रे मको सागर हो। न्तमी सँ ग अन्त्मक प्यार, परमात्म प्यारको यस्तो शन्क्त छ
जसबाट न्भतन-न्भतन स्वभावलाइ पररवतु न गनु सक्छौ। जसरी प्यारका सागरले अफ्नो प्यार
स्वरूपको ऄनान्द स्वभावद्वारा न्तमी बच्चाहरूलाइ अफ्नो बनाईनु भयो, त्यस्तै न्तमीले पन्न
मास्टर प्यारका सागर बने र न्वश्वको अत्माहरूलाइ सच्चा, न्नःस्वाथु अन्त्मक प्यार न्दयौ भने
ईनीहरूको स्वभाव पररवतु न हु तछ।
स्लोगन:– अफ्ना न्वशेषताहरूलाइ स्मृन्तमा राखे र त्यसलाइ से वामा लगायौ भने ईड्ती कलामा
ईन्डरहने छौ।
ब्रह्मा बाबा समान बतनको लान्ग न्वशेष पुरुषाथु:–
ऄततमु ख न्स्थन्तमा रहेर फे रर बाह्यमुखतामा अउ। यस ऄभ्यासको लान्ग अफू मान्थ व्यन्क्तगत ऄटे तशन
राख्ने अवश्यकता हु तछ। जब न्तमी ऄततमु ख न्स्थन्तमा रहतछौ, तब बाह्यमुखताको कुराले न्डस्टबु गदैन।
न्कनन्क देह-ऄन्भमान देन्ख गै र हान्जर रहतछौ।
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