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“मीठे बच्चे– बाबाको याद गरे र सधैं हन्षु त रहने गर। यादमा रहने हरू धेरै रमन्णक र मीठो हु तछन्। खुशीमा रहेर
सेवा गछु न्।”
प्रश्न:–
ज्ञानको मस्तीको साथ-साथै कुनचान्हँ जाँ च गनु धेरै अवश्यक छ?
ईत्तर:–
ज्ञानको मस्ती त रहतछ तर चेक गर– देही-ऄन्भमानी कन्त बने को छु? ज्ञान त धेरै सहज छ, तर
योगमा मायाले न्वघ्न पाछु । गृहस्थ व्यवहारमा ऄनासक्त भएर रहनु छ। यस्तो नहोस् , माया मुसाले
न्भत्र-न्भत्रै टोन्करहँदा पन्न थाहै नलागोस्। अफ्नो ऄवस्था (नाडी) अफैं ले हेदै गर– बाबा सँ ग
मेरो न्दल देन्ख प्यार छ? कन्त समय म यादमा रहतछु?
गीत:–
जले क्यों न परवाना...
ओम् शान्तत। मीठा-प्यारा बच्चाहरूले गीतको लाआन सुतयौ। जब बाबाले यन्त भव्यता देखाईनु हु तछ, न्तमी
यन्त सुतदर बतछौ भने न्कन यस्तो बाबाको नबतने , जसले श्यामबाट सुतदर बनाईनु हु तछ। बच्चाहरूले
सम्झतछन्– हामी कालोबाट गोरो बतछौं। एकको मात्र कुरा होआन। न्तनीहरूले कृष्णलाइ श्याम-सुतदर
भन्नन्दतछन्। न्चत्र पन्न यस्तै बनाईँ छन्। कसै ले सुतदर, कसै ले श्याम भतछन्। मान्नसहरूले बुझ्दैनन्, यो कसरी
हु न सक्छ? सत्ययुगका राजकुमार कृष्ण काला हु न सक्दैनन्। कृष्णको लान्ग त सबै ले भतछन्– कृष्ण जस्तो
बच्चा न्मलोस्, पन्त न्मलोस्। फे रर ईनी काला कसरी हु न सक्छन्। के ही पन्न बुझ्दैनन्। कृष्णलाइ कालो
(श्याम) न्कन बनाएका हु न्, कारण हु नु पर्यो न्न। यो जुन देखाईँ छन्– सपु मान्थ डातस गरे, यस्तो कुरा हु न
सक्दैन। शास्त्रहरूमा यस्ता-यस्ता कुरा सुनेर भन्नन्दतछन्। वास्तवमा यस्तो कुनै कुरा होआन। जस्तै न्चत्रहरूमा
देखाईँ छन्– शेषनागको शैयामान्थ नारायण बसेका छन्, यस्तो कुनै सपुको शैया अन्द हुँ दैन। यन्त धेरै सै कडौं
मुख हु तछ र? कस्ता-कस्ता न्चत्र बसे र बनाएका छन्। बाबा सम्झाईनु हु तछ– यी न्चत्रहरूमा के ही पन्न ऄथु
छैन, यी सबै भन्क्त मागुका न्चत्र हु न्। यो पन्न ड्रामामा न्नन्श्चत छ। सुरु देन्ख यस समयसम्म जुन नाटक शूट
भएको छ, त्यसलाइ फे रर दोहोररनु छ। यो त के वल सम्झाआएको मात्र हो– भन्क्तमा के -के गछु न्। कन्त खचु
गछु न्। कस्ता-कस्ता न्चत्र अन्द बनाईँ छन्। पन्हले जब यो सबै देन्खत्यो भने यन्त अश्चयु लाग्दैन्यो। ऄब
जब बाबाले सम्झाईनुभयो, तब बुन्िमा अईँ छ, वास्तवमा यी सबै भन्क्तमागु का कुरा हु न्। भन्क्तमा जे हु तछ
त्यो फे रर पन्न ऄवश्य हु तछ। न्तमीहरू न्सवाय ऄरू कसै ले पन्न यो बुझ्न सक्दैनन्। यो त जातदछौ– ड्रामा जो
पन्हल्यै बाट न्नन्श्चत छ, त्यही भआरहतछ। ऄने क ऄधमुहरूको न्वनाश एक धमुको स्थापना हु तछ। यसमा धेरै
कल्याण छ। ऄब न्तमी यो प्राथुना अन्द के ही गदैनौ। त्यो सबै गछु न् भगवान सँ ग फल न्लनको लान्ग। फल हो
जीवनमुन्क्त। यो सबै सम्झाआतछ। यहाँ हु तछ प्रजाको प्रजामान्थ राज्य। गीतामा छ– कौरव पाण्डव क्या करत
भये । वास्तवमा यादवहरूले मूसल (न्मसाआल बम) न्नकाले । अफ्नै कुलको न्वनाश गरे । यी सबै अपसमा
दुस्मन हु न्। न्तमीले समाचार अन्द सुतदैनौ, जसले सुतछन् ईनले रारो ो सँ ग बुझ्न सक्छन्। न्दन-प्रन्तन्दन न्भत्र
न्खटन्पट धेरै हु तछ। हु न त सबै न्क्रन्स्चयन हु न् तर न्भत्र न्कचलो धेरै छ, घरमा बसे रै एक ऄकाु लाइ
ईडाआन्दतछन्। न्तमी राजयोग न्सन्करहेका छौ, त्यसै ले राजाइ गनु को लान्ग पुरानो दुन्नयाँ को सफाआ ऄवश्य हु नु
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पछु । फे रर नयाँ दुन्नयाँ मा सबै थोक नयाँ हु तछ। ५ तत्त्व पन्न त्यहाँ सतोप्रधान हु तछ। समुद्रको तागत हुँ दैन जसले
नोक्सान गरोस्। ऄन्हले त ५ तत्त्वहरूले कन्त नोक्सान गछु न्। त्यहाँ सारा प्रकृन्त दासी हु तछ। त्यसै ले दु:खको
कुनै कुरा हुँ दैन। यो पन्न बन्नबनाउ ड्रामाको खे ल हो। स्वगु भन्नतछ सत्ययुगलाइ। न्क्रन्स्चयनहरूले पन्न
भतछन्– पन्हले पन्हले स्वगु न्थयो। भारत ऄन्वनाशी खण्ड हो। ईनीहरूलाइ थाहा छैन– हामीलाइ मुन्क्त न्दने
बाबा भारतमा अईनु हु तछ। न्शवजयतती पन्न मनाईँ छन्, तै पन्न बुझ्न सक्दैनन्। ऄन्हले न्तमीले सम्झाईँ छौ–
भारतवषु मा न्शवजयतती मनाआतछ, ऄवश्य न्शवबाबाले यहाँ अएर स्वगु बनाईनु भएको हु नु पछु , ऄब फे रर
बनाआरहनु भएको छ। जो प्रजा बतने वाला हु तछन् ईनीहरूको बुन्िमा के ही पन्न बस्दैन। जो राजधानीमा
अईने हरू हु तछन् ईनीहरूले सम्झतछन्– वास्तवमा हामी न्शवबाबाको सततान हौं। प्रजान्पता ब्रह्मा पन्न छन्।
मुन्क्तदाता, ज्ञानका सागर स्वयं बाबा हु नु हु तछ। ब्रह्मालाइ भन्नदैन। ब्रह्माले पन्न ईहाँ बाट मुन्क्त प्रात ग गछु न्।
मुन्क्त सबै लाइ एक बाबाले नै गनु हुतछ न्कनन्क सबै तमोप्रधान छन्। यस्तो मनमा न्वचार सागर मतथन चल्नु
पछु । मैले यस्तो मुरली सुनाउँ जसले गदाु मान्नसहरूले तुरूततै बुझ्न सकून्। बच्चाहरू नम्बरवार त छन् नै । यो
हो ज्ञान, यसको न्दनहुँ ऄध्ययन गनु पछु । डराएर पढाआ नपढ्नु त ठीक होआन। फे रर भन्नतछ कमुबतधन हो। हेर,
सुरुमा कन्त छुटे र अए फे रर कन्त गए पन्न। न्सतधमा धेरै बच्चीहरू अए, फे रर हंगामाको कारण कन्त दुस्मन
पन्न बने । पन्हले ईनीहरूलाइ ज्ञान धेरै रारो ो लाग््यो। सम्झतथे – न्यनलाइ भगवानको देन प्रात ग भएको छ।
ऄन्हले पन्न यस्तै सम्झतछन्– कुनै शन्क्त छ, परमात्मा प्रवे श हु नु भएको हो भने र बुझ्दैनन्। अजभोन्ल न्ऊन्िन्सन्िको तागत त धेरैमा छ। गीता न्लएर सुनाआरहतछन्। बाबा भतनुहुतछ– यी सबै भन्क्त मागु का पुस्तक हु न्।
ज्ञानको सागर त म नै हुँ । मलाइ भन्क्तमागु मा सबै ले याद गछु न्। ड्रामाको योजना ऄनुसार यो पन्न ड्रामामा
न्नन्श्चत छ। साक्षात्कार पन्न हु तछ। भक्तहरूलाइ पन्न राजी गछु । ज्ञान न्लँ दैनन् भने ईनीहरूको लान्ग भन्क्त नै
रारो ो छ, फे रर पन्न मान्नसहरू सुन्ितछन् न्न। चोरी अन्द गदैनन्। भगवानको भजन गने हरूलाइ कन्हल्यै पन्न
ईल्टो कुरा गदैनन्। फे रर पन्न भक्त हु न्। अजकल त भक्त भए पन्न धेरै नोक्सान हु तछ। यस्तो होआन,
न्शवबाबाको बच्चा बने पन्छ नोक्सान हुँ दैन। पुरानो न्हसाब त हु तछ, त्यसै ले नोक्सान हु तछ। ज्ञानमा अएपन्छ
पन्न नोक्सान हु न सक्छ, यसमा ज्ञानको कुनै सम्बतध छैन।
न्तमी बच्चाहरू ऄब से वामा लागे का छौ। सम्झतछौ– श्रीमत ऄनुसार से वामा लागे मा फल न्मल्छ। हामीलाइ
सबै थोक त्यहाँ को लान्ग स्थानाततरण गनु छ। ब्याग-ब्यागे ज सबै स्थानाततरण गररन्दनु छ। बाबालाइ सुरुमा
धेरै अनतद अईँ ्यो। वहाँ बाट जब न्नन्क्लए तब गीत बनाए– ऄल्फलाइ न्मल्यो ऄल्लाह, बे लाइ न्मल्यो
बादशाही... श्रीकृष्णको, चतुभु जको साक्षात्कार भयो, सम्झेँ द्वाररकाको बादशाह बतने छु। यस्तो नशा चढे को
न्थयो। ऄब यो न्वनाशी पै सा के गने ? त्यस्तै न्तमी बच्चाहरूलाइ पन्न खुशी हु नु पछु । हामीलाइ बाबाले
स्वगु को बादशाही न्दनु हु तछ। तर बच्चाहरूले यन्त पुरुषाथु नै गदैनन्। चल्दा-चल्दै न्गछु न्। रारो ा-रारो ा
बच्चाहरू! बाबालाइ न्नमतत्रण न्दने हरू पन्न कन्हल्यै बाबालाइ याद गदैनन्। बाबाको पासमा पत्र अईनु पछु –
बाबा म एकदमै खुशी छु। हजुरको यादमा मस्त रहतछु। धेरै छन् जसले यादै गदैनन्। यादको यात्राबाट नै खुशी
एकदमै बढ्छ। ज्ञानमा कन्त मस्त पन्न रहतछन् तर देह-ऄन्भमान कन्त छ। देही-ऄन्भमानीपना कहाँ छ र? ज्ञान
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त धेरै सहज छ। योगमा नै मायाले न्वघ्न पाछु । गृहस्थ व्यवहारमा पन्न ऄनासक्त भएर रहनु छ। यस्तो नहोस्
जसले गदाु मायाले मुक्का लगाआदेओस्। मायाले यसरी टोक्छ, मानौं मुसाले । मुसाले यसरी टोक्छ, रगत अए
पन्न थाहा लाग्दैन। देह ऄन्भमानमा अएपन्छ कन्त नोक्सान हु तछ, यो कुरा बच्चाहरूलाइ थाहा हुँ दैन। ईच्च
पद पाईन सक्दैनन्। बाबा सँ ग पूरा वसाु न्लनु पछु । मम्मा बाबाले जस्तै म पन्न तख्तमा बस्न सकँू । बाबा हु नु
हु तछ न्दल न्लने वाला। देलवाडा मन्तदरमा पन्न पूरा यादगार छ, न्भत्र हात्तीहरूमा महारथी बसे का छन्।
न्तमीहरूमा पन्न महारथी, घोडसवार, पै दल-से ना छौ। हरे कले अ-अफ्नो ऄवस्था देख्नु छ। बाबाले न्कन
देख्ने ? न्तमीले अफूलाइ हेर– म बाबालाइ याद गछु ? बाबाजस्तै से वा गछु ? मेरो बाबा सँ ग योग छ? रातमा
जागे र बाबालाइ याद गछु ? मैले धेरैको से वा गछु ? चाटु राख्नु पछु – बाबालाइ न्दल देन्ख याद गछु ? कसै ले
सम्झतछन्– म न्नरततर याद गछु , यो हु न सक्दैन। कसै ले फे रर सम्झतछन्– म त बाबाको बच्चा बनेँ, भआहाल्यो।
तर अफूलाइ अत्मा सम्झे र बाबालाइ याद गनु छ। बाबाको याद न्वना के ही काम गनु ऄथाु त् बाबालाइ याद
गदैनौ। बाबाको यादमा सदैव हन्षु त रहनु पछु । यादमा रहने हरू सदैव रमन्णक रहतछन् , हन्षु तमुख रहतछन्।
कसै लाइ धेरै खुशी र रमन्णकता सँ ग सम्झाईँ छन्। धेरै कम छन् जसलाइ से वाको धेरै सोख हु तछ। न्चत्रहरूद्वारा
सम्झाईन धेरै सन्जलो हु तछ। ईहाँ हु नु हु तछ ईच्च भतदा ईच्च भगवान्, फे रर ईहाँ का रचना हामी सबै अत्माहरू
भाआ-भाआ हौं। ब्रदरहु ड हो, ईनीहरूले फे रर फादरहु ड भन्नन्दएका छन्। पन्हला त न्शवबाबाको न्चत्रमा
सम्झाईनु छ– ईहाँ हु नु हु तछ सबै अत्माहरूको बाबा परमन्पता परमात्मा न्नराकार। हामी अत्मा पन्न न्नराकार
हौं, भृकुटीको बीचमा रहतछौं। न्शवबाबा पन्न तारा हु नु हु तछ, तर ताराको पूजा कसरी हु नसक्छ, त्यसै ले ठूलो
बनाईँ छन्। बाँ की अत्माले कन्हल्यै ८४ लाख जतम न्लदैन। बाबा सम्झाईनु हु तछ– अत्मा पन्हले ऄशरीरी
अईँ छ, फे रर शरीर धारणा गरे र पाटु बजाईँ छ। सतोप्रधान अत्मा पुनजु तम न्लँ दै-न्लँ दै अआरन एजमा
अआपुग्छन्। पन्छ अईने हरूले ८४ जतम न्लदैनन्। सबै ले त ८४ जतम न्लन सक्दैनन्। अत्माले नै एक शरीर
छोडे र ऄको न्लतछ। नाम-रूप, देश-काल सबै बदन्लन पुग्छ। यसरी भाषण गनु पछु । भतदछन्– अत्मऄनुभून्त। तर गराईने कसले ? अत्मा नै परमात्मा भतनु– यो कुनै अत्म-ऄनुभून्त भयो र? यो नयाँ ज्ञान हो।
बाबा जो ज्ञानका सागर हु नु हु तछ, पन्तत-पावन हु नु हु तछ, सवु का सद्गन्त दाता हु नु हु तछ, ईहाँ नै बसेर
सम्झाईनु हु तछ। फे रर ईहाँ को खुब मन्हमा गर, ईहाँ को मन्हमा सुतनुभयो। अत्माको पररचय बताएँ , ऄब
परमात्माको पन्न बताईँ छु। ईहाँ लाइ भन्नतछ सबै अत्माहरूको न्पता। ईहाँ सानो ठूलो हु नु हु तन। परमन्पता
परमात्मा मतलब सुन्प्रम सोल। सोल मतलब अत्मा। परमात्मा त पर भतदा पर रहने वाला हु नु हु तछ। ईहाँ
पुनजु तममा अईनु हु तन, त्यसै ले ईहाँ लाइ परमन्पता भन्नतछ। यन्त सानो अत्मामा पाटु भररएको छ। पन्ततपावन पन्न ईहाँ लाइ नै भन्नतछ। ईहाँ को नाम जन्हले पन्न न्शवबाबा हो। रुद्र बाबा होआन। भन्क्तमागु मा ऄने क
नाम रान्खएको छ, पन्तत पावन अईनुहोस् भने र ईहाँ लाइ सबै ले याद गछु न्। त्यसै ले ऄवश्य अईनु पने हु तछ।
ईहाँ अईनु हु तछ नै तब, जब एक धमुको स्थापना गनु पने हु तछ। अन्द सनातन देवी-देवता धमु। ऄन्हले हो
कन्लयुग, धेरै मान्नसहरू छन्। सत्ययुगमा धेरै कम मनुष्य हु तछन्। गायन पन्न गररएको छ– ब्रह्माद्वारा स्थापना,
शंकरद्वारा न्वनाश... गीताद्वारा अन्द सनातन धमुको स्थापना भएको न्थयो। मात्र त्यसमा कृष्णको नाम राख्ने
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भूल गररन्दएका छन्। बाबा भतनुहुतछ– ईनी त पुनजु तममा अईँ छन्। म त पुनजु तम रन्हत छु। त्यसै ले ऄब
पन्हचान गर– परमन्पता परमात्मा न्नराकार न्शव हु नु हु तछ या श्रीकृष्ण। गीताको भगवान् को? भगवान् त
एकलाइ नै भन्नतछ फे रर यन्द यी कुरालाइ कसै ले मातदैन भने बुझ्नु पछु उ हारो ो धमुको होआन। सत्ययुगमा
अईने ले तुरूततै मातनेछ र पुरुषाथु गनु थाल्ने छ। मूल कुरा नै यही हो। यसमा न्तरो ो न्वजय छ। तर देहीऄन्भमानी ऄवस्था कहाँ छ र! एक-ऄकाु को नाम रूपमा फँ स्छन्। भन्क्तमागु मा पन्न भतने गछु न्– पबाु ह न्थयो
पार ब्रह्ममा रहने वाला परमात्माको, बाँ की डर कसको? धेरै न्हम्मत चान्हतछ। भाषण गने हरूले अत्माको ज्ञान
एकदम मस्ती सँ ग न्दनु पछु । फे रर परमात्मा कसलाइ भन्नतछ– यस सम्बतधमा पन्न सम्झाईनु पछु । बाबाको
मन्हमा हो प्रे मका सागर, ज्ञानका सागर... त्यस्तै बच्चाहरूको पन्न मन्हमा छ। कसै लाइ न्पट्नु मतलब कानुन
हातमा न्लनु हो। बाबा कन्त मीठो हु नु हु तछ। कोही बच्चाहरू काम गनु ऄस्वीकार गछु न्, त्यसै ले नटवर
बतदैनन्। धेरै मीठो बतनु छ। 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)
अफ्नो ब्याग-बे गेज सबै ट्रातसफर गरे र धेरै खुशी र मस्तीमा रहनु छ। मम्मा बाबा समान
तख्तनशीन बतनु छ। न्दलै देन्ख यादमा रहनु छ।
२)
कसै को डरले पढाआ कन्हल्यै पन्न छोड्नु छैन। यादबाट अफ्नो कमुबतधन हल्का गनु छ। कन्हल्यै
क्रोधमा अएर कानुन अफ्नो हातमा न्लनु हुँ दैन। कुनै पन्न से वामा ऄस्वीकार गनु छैन।
वरदान:– ब्राह्मण जीवनको प्रोपटी र पसुनान्लटीको ऄनुभव गने र गराईने न्वशेष अत्मा भव
बापदादा सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाइ स्मृन्त न्दलाईनु हु तछ ब्राह्मण बतयौ– ऄहो भाग्य! तर ब्राह्मण
जीवनको वसाु , सम्पन्त्त सततुष्टता हो र ब्राह्मण जीवनको व्यन्क्तत्व प्रसतनता हो। यस ऄनुभवबाट
कन्हल्यै बन्चचत रहनु हुँ दैन। ऄन्धकारी हौ। जब दाता, वरदाताले खुल्ला न्दलले प्रान्त गको
खजाना न्दआरहनु भएको छ भने त्यसलाइ ऄनुभवमा ल्याउ र ऄरूलाइ पन्न ऄनुभवी बनाउ तब
भन्नतछ न्वशेष अत्मा।
स्लोगन:– लास्ट समयलाइ सोच्नुको सट्टा लास्ट न्स्थन्तलाइ सोच।
ब्रह्मा बाबा समान बतनको लान्ग न्वशेष पुरुषाथु:–
से वाको प्रत्यक्षफल देखाईनको लान्ग जसरी ब्रह्मा बाबाले अफ्नो रूहानी न्स्थन्तद्वारा से वा गनु भयो, त्यसै गरी
न्तमी बच्चाहरूले पन्न ऄब अफ्नो रूहानी न्स्थन्तलाइ प्रत्यक्ष गर। रूह अत्मालाइ पन्न भन्ननछ र रूह
आसे तसलाइ पन्न भन्नतछ। त्यसै ले रूहानी न्स्थन्तमा रहनाले दुवै नै हु तछ।
शब्दाथु:– नटबर= १. कृष्णको एक नाम २. नाट्य-न्वद्यामा प्रवीण ३. चतुर; चलाख। आसे तस= सुगतध
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