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‚मीठे बच्चे – ज्ञान र योगको साथ-साथै सतम्रो चालचलन पसन धेरै राम्रो हु नु पछछ , कुनै पसन भूत सभत्र नहोस् सकनसक
सतमी हौ भूतहरूलाइ सनकाल्ने वाला।‛
प्रश्न:–
सपूत बच्चाहरूलाइ कुनचासहिँ नशा स्थायी रहन सक्छ?
ईत्तर:–
बाबाबाट हामी डबल ससरताज, सवश्वको मासलक बतने वसाछ सलआरहेका छौं। यो नशा सपूत
बच्चाहरूलाइ नै स्थायी रहन सक्छ। तर काम-क्रोधको भूत मनमा छ भने यो नशा रहन सक्दैन।
यस्ता बच्चाले बाबाको सम्मान पसन राख्न सक्दैनन्। त्यसै ले सबै भतदा पसहला भूतलाइ भगाईनु
पछछ । अफ्नो ऄवस्था मजबुत बनाईनु छ।
गीत:–
कौन अया मे रे मन के द्वार...
ओम् शासतत। यसको ऄथछ त सतमी बच्चाहरू बाहेक ऄरू कसै ले बुझ्न सक्दैन। त्यो पसन नम्बरवार पुरुषाथछ
ऄनुसार सकनसक परमसपता परमात्माको स्थूल वा सूक्ष्म सचत्र त छैन। देवताहरू सूक्ष्म हु तछन्, ती पसन के वल ३
वटा छन्। सतनीहरू भतदा पसन ऄसत सूक्ष्म हु नु हु तछ परमात्मा। ऄब हे परमसपता परमात्मा– यो कसले भने को हो?
अत्माले । परमसपता परमात्मालाइ परम अत्मा भसनतछ। लौसकक सपताका अत्मालाइ परमसपता भतन ससकदैन।
जब पारलौसकक परमसपता परमात्मालाइ याद गछौ, त्यसलाइ देही-ऄसभमानी भसनतछ। जब देह ऄसभमानमा
हु तछौ, देहका साथ सम्बतध राख्ने सपताको याद अईिँ छ। ईहािँ हु नु हु तछ अत्मा सिँ ग सम्बतध राख्ने वाला बाबा।
ईहािँ ऄसहले अईनु भएको छ। अत्माले बुसिद्वारा जातदछ, अत्मामा बुसि छ हैन! त्यसै ले परमसपता परमात्मा
ऄवश्य पसन पारलौसकक सपता हु नुभयो। ईहािँ लाइ इश्वर भसनतछ। ऄसहले बाबाले यो प्रश्नावली बनाईनु भएको
छ। यसमा बुझाईन सतमी बच्चाहरूलाइ सहज हु तछ। जसरी फाराम भराआतछ त्यसरी प्रश्न पसन सोध्न सक्छौ।
ऄवश्य पसन जसले सोध्छ, उ ज्ञानवान् हु तछ, त्यसै ले ऄवश्य पसन त्यो सशक्षक हु नु पछछ । अत्माले नै शरीर धारण
गछछ र आसतियहरूद्वारा सम्झाईिँ छ। बच्चाहरूलाइ सहज बनाएर सम्झाईनको लासग यो बनाआएको छ। तर ज्ञान
सुनाईने बच्चाहरूको ऄवस्था पसन धेरै राम्रो हु नु पछछ । कसै मा ज्ञान त धेरै राम्रो छ, योग पसन धेरै राम्रो छ, साथसाथै चालचलन पसन राम्रो हु नु पछछ । दैवी चालचलन ईनीहरूकै हु तछ जसमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऄहंकारको
भूत हुिँ दैन। यी धेरै ठूला भूत हु न्। सतमी बच्चाहरूमा कुनै पसन भूत हु नु हुिँ दैन। हामी हौं भूत सनकाल्ने वाला। ती
ऄशुि अत्माहरू जो भट्कतछन् सतनलाइ भूत भसनतछ। ती भूतहरूलाइ सनकाल्ने पसन ईस्ताद हु तछन्। यी जुन ५
सवकार रूपी भूत छन् त्यो त परमसपता परमात्मा बाहेक ऄरू कसै ले पसन सनकाल्न सक्दैन। सबै का भूतलाइ
सनकाल्ने वाला एकै हु नु हु तछ। सबै का सद्गसत गनेवाला एक हु नु हु तछ। रावणबाट मुक्त (सलवरे ट) गराईने वाला
पसन एकै हु नु हु तछ। यी हु न् ठूला भूत। भसनतछ पसन यसमा क्रोधको भूत छ, यसमा मोह र ऄशुि ऄहंकारको भूत
छ। सबै लाइ यी भूतहरूबाट छुटाईने वाला मुसक्तदाता, परमसपता परमात्मा एईटै हु नु हु तछ। सतमीलाइ थाहा छ–
ऄसहले सबै भतदा शसक्तशाली यी सक्रसियनहरू छन्। सतनीहरूको ऄंग्रेजी भाषाका ऄक्षर पसन धेरै राम्रो छन्। जो
राजा हु तछन् ईनीहरूले अफ्नो भाषा चलाईिँ छन्। देवताहरूको भाषा कसै लाइ थाहा छैन। यहािँ बच्चीहरूले
पसहला पसहला सबै कुरा अएर बताईिँ थे। दुइ-चार सदन ध्यानमा रहतथे। कुनै बुसिमान सतदेशीले नै त्यहािँ को भाषा
देखेर सुनाईन सक्छन्।
सतमी बच्चाहरूले सबै लाइ प्राचीन भारतको कथा सुनाउ। भारत सतोप्रधान सथयो, ऄसहले तमोप्रधान छ,
पूज्यबाट पुजारी बने को छ। यहािँ देवताहरूको सचत्र धेरै छन्, ऄतधश्रिाले पूजा गछछ न्। जीवनीलाइ जाने का
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हुिँ दैनन्। हामी सबै नाटकका कलाकार हौं त्यसै ले नाटकको सनदेशक असदको सवषयमा थाहा हु नु पछछ । त्यसै ले
प्रश्नावली बनाआएको हो। पोपलाइ पसन ले ख्नु पछछ , तपाआंले ऄनुयायीहरूलाइ भसनरहनु भएको छ– यी सवनाशका
चीजहरू बतद गर, फे रर तपाइका
ं यी सबै कुरा सकन मातदैनन्? तपाइ ं त सबै का गुरु हु नु हु तछ, तपाइको
ं धेरै मसहमा
छ फे रर पसन यो कुरा मातदैनन्, सकन? कारण तपाआंले जातनुहुतन, त्यसै ले हामी तपाआंलाइ बताईिँ छौं। यो कुरा
तपाइको
ं मतमा छैन। यो इश्वरीय मतमा बनाआएको हो। स्वगछ को स्थापना एडम-इवद्वारा भआरहेको छ। ज्ञानका
सागर बाबा हु नु हु तछ, ईहािँ हु नु हु तछ गुप्त। ऄवश्य पसन ईहािँ का से ना, ईहािँ को मतमा चल्ने वाला हु नु पछछ । यस
प्रकार सम्झाईनु पछछ । तर बच्चाहरू यसत धेरै सवशाल बुसिका छैनन्, त्यसै ले पेचलाइ कस्नु पछछ । जसरी रे लको
आसतजन ठण्डा भयो भने त्यसलाइ ते ज गराईन कोआला हाल्छन्। यो पसन ज्ञानको कोआला हो। परमसपता परमात्मा
सबै भतदा महान् हु नु हु तछ, सबै जना ईहािँ लाइ सलाम गनछ अईिँ छन्। पोपलाइ पसन ऄसहले शसक्तशाली सम्झतछन्।
पोपलाइ जसत मान सदतछन् त्यसत ऄरू कसै लाइ सदिँदैनन्। बाबालाइ सचने कै छै नन्। ईहािँ त हु नु हु तछ गुप्त। ईहािँ लाइ
के वल बच्चाहरूलाइ थाहा छ र मान गछछ न्। तर माया यस्तो छ जसले बच्चाहरूलाइ पसन यस्तो बाबालाइ
सम्मान गनछ सदंदैन। बाबाले सवश्वको मासलक बनाईनु हु तछ, यो नशा बासहर सनसस्कएपसछ समाप्त हु तछ। हामीले
बाबाबाट डबल ससरताजको वसाछ सकन नसलने ? यो हो सपूत बच्चाहरूको नशा। तर धेरै बच्चाहरू यस्ता छन्,
जसलाइ काम, क्रोध, लोभको भूत अईिँ छ। बाबाले मुरली चलाईिँ दा मनमा अईिँ छ ऄसहले सम्म म सभत्र कामको
हल्का नशा छ। यसद एकजना मजबुत भएमा के ही हु न सक्दैन। कहीं स्त्री मजबुत हु तछन्, कहीं पुरुष। बाबाको
पासमा सबै प्रकारका समाचार अईिँ छन्। कसै ले सच्चा सदलबाट ले ख्छन्, सभत्र बासहर धेरै सफाआ चासहतछ। कुनै
बासहरबाट सच्चा तर सभत्रबाट झुटा हु तछन्। तुफान धेरैलाइ अईिँ छ। ले ख्छन् बाबा अज मलाइ कामको तुफान
अयो तर बचें । यसद ले ख्दैनन् भने एक त दण्ड खानु पछछ र दोस्रो बानी पसन बढ्दै जातछ। असखरमा सगछछ न्।
बाबाको बच्चाहरू सिँ ग अशा त रहतछ सन। ऄसलकसत ग्रहचारी भए त्यो पसन ईसत्रदै जातछ। कै यौं यस्ता पसन छन्,
जो अज राम्रो सिँ ग चसलरहेका हु तछन्, भोसल श्वास नै रोसकतछ। ऄवश्य कुनै ऄवज्ञा गछछ न्। हर कुरामा सच्चा
रहनु पछछ तब नै सचखण्डको मासलक बसनतछ। झूटो बोले मा सबमारी बढ्दै जातछ र नोक्सान पाररसदतछ।
बच्चाहरूले धेरै युसक्त सिँग प्रश्नावली बनाईनु पछछ – परमसपता परमात्मा सिँ ग तपाइको
ं के सम्बतध छ? जब सपता
हु नु हु तछ भने सवछ व्यापीको कुरा हुिँ दैन। ईहािँ सवछ का सद्गसतदाता हु नु हु तछ, पसतत-पावन हु नु हु तछ, गीताका
भगवान् हु नु हु तछ, त्यसै ले ऄवश्य पसन कुनै बे ला अएर ज्ञान सदनु भएको हु नु पछछ । यसद यो कुरा सत्य हो भने
ईहािँ को जीवन कथा जातनु भएको छ? नजाने सम्म वसाछ समल्न सक्दैन। सपताबाट ऄवश्य पसन वसाछ प्राप्त हु तछ।
फे रर ऄको प्रश्न सोध– प्रजासपता ब्रह्मा र ईहािँ का मुख वंशावलीलाइ जातनु भएको छ? जसको नाम सरस्वती छ
ईनी हु न् ज्ञान ज्ञाने श्वरी। ईनलाइ ज्ञानकी देवी भसनतछ। सयनी हु न् जगत् ऄम्बा। त्यसै ले ऄवश्य पसन सतनका
बच्चाहरू पसन हु नु पछछ । सपता पसन हु नु हु तछ। ज्ञान सदने वाला त ईहािँ हु नुभयो। ऄब यी प्रजासपता र जगत् ऄम्बा
को हु न्? ईनलाइ धन लक्ष्मी पसन भतछन्, तब ज्ञान ज्ञाने श्वरी हुिँ सदनन्। यी ब्रह्मा-सरस्वती राज-राजेश्वरी बतछन्।
त्यसै ले ईनका बच्चा पसन ऄवश्य नै स्वगछ को मासलक बतछन्। ऄसहले यो हो संगम, कुम्भ। त्यो कुम्भका मे लामा
हेर के हु तछ, भसक्तमागछको ऄथछ र यसमा रात-सदनको फरक छ। त्यो हो पानीको नदी र सागरको मे ला। यी हु न्
मानव गंगाहरू जो ज्ञान सागरबाट सनस्कतछन्, ईनीहरूको मे ला। यो प्रश्न पसन सोसधतछ– पसततबाट पावन
बनाईने को हो? यो जातनु पने कुरा हो तब त प्रश्न सोधेका हौं। यी माता-सपताको ज्ञानबाट हामी राज-राजेश्वरी
बतन सक्छौं। इश्वरलाइ सवछ व्यापी भने र के मुख समठो हु तछ त? ऄसहले सतमीलाइ भसक्तको फल ज्ञान समल्छ।
ऄसहले भगवानले पढाईनु हु तछ त्यसै ले धक्का खान बतद हु तछ। बाबा भतनुहुतछ– प्यारा बच्चाहरू! ऄशरीरी भव।
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अत्मालाइ ज्ञान प्राप्त भयो, ऄब अत्माले भतछ– मलाइ फके र जानु छ बाबाको पासमा। त्यसपसछ समल्छ
प्रारब्ध। राजधानी स्थापना हु तछ। कसत बुझ्नु पने कुरा छन्। यो प्रश्नावली धेरै राम्रो छ। सबै का पके टमा रसहरहोस्,
से वाधारी बच्चाहरूले नै यी कुरामा सवचार गने छन्। बच्चाहरूको लासग बाबाले कसत मे हनत गनछु पछछ । बाबा
भतनुहुतछ– प्यारा बच्चाहरू! अफ्नो भसवष्य ईिँ च बनाउ। नत्र कल्प कल्प पद कम हु तछ। जसरी यी बाबा
महाराजा-महारानी बतछन् त्यस्तै बच्चाहरू पसन बनून्। तर अफूमा सनिय हु नु पछछ । राजामा पसन धेरै शसक्त हु तछ।
त्यहािँ त सुखै सुख हु तछ। जो राजा बतछन् ती पसन इश्वरको लासग दान-पुण्य गनाछ ले बतछन्। राजाका अदेश
(ऄडछ र) मा सारा प्रजा चल्छन्। यसतबे ला त यहािँ कुनै राजा छैनन्, पंचायती राज्य छ, कसत कमजोर बने का छन्।
बाबाले जातनुहुतछ– धेरै बच्चाहरूलाइ सवकारको तुफान अईिँ छ तर समाचार सदंदैनन्। बाबालाइ ले ख्नु पछछ –
यस्तो तुफान अईिँ छ, हजुरले राय सदनुहोस्। बाबाले पररसस्थसत हेरेर राय सदनु हु तछ। ले ख्दैनन्, न ईनीहरूको कुनै
साथीले समाचार सदतछन्– बाबा हाम्रो साथीको यो ऄवस्था छ। बाबालाइ त समाचार सदनु पछछ । ऄच्छा–
मीठे-मीठे ससकीलधे बच्चाहरूप्रसत माता-सपता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमसनछ ङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी
बच्चाहरूलाइ नमस्ते । रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ गुडमसनछ ङ्ग, नमस्ते ।
रासत्र क्लास: ११.०१.६९
बे हदका बाबा अएर सम्झाईनु हु तछ, अफ्नो बनाईनु हु तछ, राजाइ पदको लासग सशक्षा सदनु हु तछ, पसवत्र पसन
बनाईनु हु तछ। बाबाले धेरै सहज रीसतले अफ्नो र वसाछको पररचय गराईनु हु तछ। अफै बुझ्न ससकदैन। बे हदका
बाबाबाट ऄवश्य पसन बे हदको वसाछ प्राप्त हु तछ– यो पसन ऄसल बुसिमानले नै सम्झतछन्। बाबाले के वसाछ सदनु
हु तछ? घरको, पढाआको र स्वगछको बादशाहीको वसाछ सदनु हु तछ। जो पसवत्र दैवी सम्प्रदाय बतछन् ईनै राजधानीमा
अईिँ छन्। जसले जसत पढ्छ, पढाईिँ छ ईसै ले ईच्च पद पाईिँ छ। यसत धेरै बच्चाहरू छन्, सबै ले बाबाबाट वसाछ
सलतछन्। बाबाले स्वगछ को मासलक, नरबाट नारायण बनाईनु हु तछ। यी राजाइको मासलक हु न्। बे हदका बाबा जो
स्वगछ का रचसयता हु नु हु तछ हामी ईहािँ का बच्चाहरूले स्वगछको बादशाही सलतछौं, यथा राजा रानी तथा प्रजा...
जसत पुरुषाथछ गछौं त्यसत ईच्च पद पाईिँ छौं। यो राजाइको लासग गने पुरुषाथछ हो। सत्ययुगको राजाइ सबै लाइ प्राप्त
हुिँ दैन। जसत जसले पुरुषाथछ गने छ त्यसत ईच्च पद पाईिँ छ। पुरुषाथछमा प्रारब्ध अधाररत छ। यो त सतमी बच्चाहरूले
जाने का छौ– जसत पुरुषाथछ गछौं...। पुरुषाथछबाट नै बादशाही प्राप्त हु तछ। अफूलाइ अत्मा सम्झेर बाबालाइ याद
गने हो भने तमोप्रधानबाट सतोप्रधान, पसवत्र सुन बतछौं। राजाइ पसन समल्छ। जसरी यहािँ भतछन् हामी देशको
मासलक हौं। मासलक त सबै बतछन्। तर पद के पाईने छौ? पढाआपसछ स्वगछमा हाम्रो पद के रहला? सतमीले ऄसहले
संगममा पढ्छौ, सत्ययुगमा राजाइ गने छौ। बाबाले योग पसन ससकाईनु हु तछ, पढाईनु पसन हु तछ। सतमीले
सम्झतछौ– हामीले राजयोग ससक्छौं। बाबाको यादबाट पावन पसन बतछौं। फे रर हाम्रो पुनजछतम रावण राज्यमा
होआन, रामराज्यमा हु तछ। ऄसहले हामीले पढे का छौं– मतमनाभव, मध्याजीभव। ऄब कसलयुगको ऄतत्य छ, फे रर
सत्ययुग स्वगछ ऄवश्य अईिँ छ। बाबाले संगमयुगमा नै अएर बे हदको सवद्यालय खोल्नुहुतछ, जहािँ बे हदको पढाआ
हु तछ, बे हदको बादशाही पाईनको लासग। सतमीलाइ थाहा छ– हामी ऄब नयािँ दुसनयािँ को मासलक बतछौं। नयािँ
दुसनयािँ लाइ स्वगछ भसनतछ, नशा चढ्छ सन। ऄवश्य पसन पुरानो दुसनयािँ पसछ हु तछ नयािँ दुसनयािँ । बच्चाहरूलाइ याद
अईिँ छ। सबै बच्चाहरूको सदलमा छ– स्वगछको मासलक बनाईनको लासग हामीलाइ परमसपता परमात्माले
पढाईनु हु तछ। बच्चाहरूलाइ यो याद रहोस्– हामीलाइ भगवानले पढाईनु हु तछ ऄसन सबै भतदा ईच्च सत्ययुगका
राजा-रानी बतने छौं। राजयोगद्वारा राजाइ समल्छ, त्यसमा पसवत्रता, सुख, शासतत सबै छ। यी बाबामा ऄसहले
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सशवबाबा ऄवतरण हु नु भएको छ। ईहािँ हु नु हु तछ सबै भतदा ईच्च। अत्माले ऄनुभव सलदै जातछ। त्यहािँ गएपसछ
त्यहािँ को बस्ने बै ठक ईच्च हु तछ। सवद्याथीहरू सबै को बस्ने बै ठक अ-अफ्नो हु तछ। एकको स्थानमा ऄको
बस्दैन। एकको पाटछ ऄको सिँ ग समल्न सक्दैन। बाबाले सम्झाईनु भएको छ, अत्मामा ररकडछ भररएको छ। ड्रामाको
योजना ऄनुसार हाम्रो पुरुषाथछ चसलरहेको छ, कोही राजा कोही रानी बतछन्। ऄतत्यमा पुरुषाथछको पररणाम
सनस्कतछ, जसबाट फे रर माला बतछ। ईच्च ऄंक ल्याईने हरूलाइ ऄवश्य थाहा हु तछ। मृत्यु पिात् सम्झतछन्–
अत्माले गएर कमछ ऄनुसार ऄको शरीर सलतछ। राम्रो कमछ भएकालाइ राम्रो जतम समल्छ, योगबलबाट। पुरुषाथछ
गदैनन् भने सानो पद पाईिँ छन्। यसरी सवचार गदाछ खुशी लाग्छ। जो जस्तो महारथी हु तछ ईसको त्यस्तै मसहमा
हु तछ। सबै को मुरली पसन समान सकससमले चल्दैन। हरे कको मुरली पसन ऄलग-ऄलग, यो बसनबनाई खे ल हो सन।
ऄसहले बच्चाहरूको कमछमा ध्यान छ। माता वा सपताले जे गछछ न् बच्चाहरूले त्यस्तै ससक्छन्। ऄसहले सतमीले
श्रेष्ठ कमछ गछौ। से वाबाट थाहा हु तछ, महारथीहरूको से वा सछप्न सक्दैन। कसले ईच्च पद पाईनको लासग मे हनत
गरररहेको छ, जातन ससकतछ। सबै बच्चाहरूलाइ मौका पसन छ। ईच्च पद पाईनको लासग मनमनाभवको पाठ
ऄथछ ससहत समले को छ। बच्चाहरूले बुझेका छन्– यो गीताको ज्ञान, ज्ञानका सागर बाबा स्वयं अएर सदनु हु तछ,
ऄवश्य पसन एक्युरेट ज्ञान नै सदनु हु तछ। फे रर सबै कुरा धारणामा अधाररत छ, जो सुतछौ, त्यो व्यवहारमा ल्याईिँ दै
जाउ। कसठन छैन। बाबालाइ याद गनछु र चक्रलाइ जातनु छ। यो हो ऄसततम जतमको पढाआ, जसलाइ पास गरे र
नयािँ दुसनयािँ सत्ययुगमा जातछौ।
गायन छ, सनियमा सवजय। त्यसै ले प्रीत बुसि बच्चाहरूले जाने का छन् – हामीलाइ भगवानले पढाईनु हु तछ।
बच्चाहरूलाइ थाहा छ– हाम्रो अत्माले धारण गछछ । अत्माले यो शरीरद्वारा पढ्छ, नोकरी गछछ । यो जातनु पने
कुरा हो। बाबालाइ याद गछछ न् फे रर माया रावणले बुसिको योग तोसडसदतछ, माया सिँ ग सावधान रहनु छ। पसछ
गएर सतम्रो प्रभाव पसन देसखतछ र खुशीको पारा पसन चढ्नेछ। जब नयािँ जतम सलतछौ, धेरै प्रत्यक्ष गने छौ।
ऄच्छा– मीठे-मीठे रूहानी बच्चाहरूलाइ रूहानी बाबा एवं दादाको याद-प्यार, गुडनाआट।
धारणाको लासग मुख्य सार:–
१)
सभत्र-बासहर साफ रहनु छ। सच्चा सदलबाट बाबालाइ अफ्नो समाचार सदनु छ, के ही पसन लुकाईनु
हुिँ दैन।
२)
ऄब फके र जानु छ, त्यसै ले ऄशरीरी बतने ऄयायास गनछु छ, चुप रहनु छ।
वरदान:– मे रोपनलाइ छोडी ट्रस्टी बने र से वा गने सदा सततुष्ट अत्मा भव

स्लोगन:–

लौसकक पररवारमा रहेर से वा गदाछ सदा याद रहोस्– म ट्रस्टी हुिँ , से वाधारी हुिँ । से वा गदाछ ऄसलकसत
पसन मे रोपन नरहोस् तब सततुष्ट रहने छौ। जब मे रोपन अईिँ छ तब हैरान हु तछौ, सोच्दछौ– मे रो
बच्चाले यस्तो गछछ .... त्यसै ले जहािँ मे रोपन छ, त्यहािँ हैरानी हु तछ र जहािँ ते रो-ते रो हु तछ त्यहािँ तै ररन
थाल्छौ। ते रो-ते रो भतनु ऄथाछ त् स्वमानमा रहनु, मे रो-मे रो भतनु ऄथाछ त् ऄसभमानमा अईनु।
बुसिमा हर समय बाबा र श्रीमतको स्मृसत रहोस् तब भसनतछ सदलै देसख समसपछत अत्मा।
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