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‚मीठे बच्चे– सतम्रो रूहानी योग हो सदा स्वस्थ बतनको लासग सकनसक सतमी पसवत्रताका सागर सिँग योग
लगाईिँ छौ, पसवत्र दुसनयािँ स्थापना गछौ।‛
प्रश्न:–
सनियबुसि बच्चाहरूलाइ सबै भतदा पसहला कुनचासहिँ सनिय पक्का हु नु पछछ ? त्यस
सनियको सनशानी के हु तछ?
ईत्तर:–
हामी एक बाबाका सततान हौं, बाबाबाट हामीलाइ दैवी स्वराज्य समल्छ। यो सबै भतदा
पसहला पक्का सनिय हु नु पछछ। सनिय भयो भने तुरुतत बुसिमा अईिँ छ, हामीले जुन भसक्त
गरेका सथयौं त्यो पूरा भयो, ऄब स्वयं भगवान् हामीलाइ समले को छ। सनियबुसि बच्चाहरू
नै ऄसधकारी (वाररस) बतछन्।
गीत:–
ओ दूर के मुसासफर...
ओम् शासतत। बाबा बसे र बच्चाहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ– दूर देशका यात्री त सबै हु न्। सबै अत्माहरू
धेरै टाढा परमधामका रहने वाला हु न्। यो पसन शास्त्रमा छ। अत्मा दूर रहतछ, जहािँ सूयछ चतिमाको
प्रकाश पुग्दैन। मूलवतन र सूक्ष्मवतनमा कुनै नाटक हुिँ दैन। नाटक यस स्थूलवतनको हो, जसलाइ नै
मनुष्य सृसष्ट भसनतछ। मूलवतन र सूक्ष्मवतनमा कुनै ८४ जतमहरूको चक्र छैन। चक्र मनुष्य सृसष्टमा
देखाआतछ। मनुष्य सृसष्ट के चीज हो, मनुष्य के बाट बने को हो। मनुष्यमा एक त अत्मा छ, दोस्रो शरीर छ।
५ तत्त्वहरूको पुतला बतछ। त्यसमा अत्मा प्रवेश गरेर पाटछ खे ल्छ। त्यसै ले दूरका सनवासी त सबै हु न्।
तर सतमीले सनिय गछौ। मनुष्यहरूमा सनिय छैन। बाबाले सम्झाईनु भएको छ– मलाइ दूर देशका
रहने वाला त भतछौ तर सतमी सबै अत्माहरूको सनवास स्थान पसन एकै हो। त्यस नाटकमा जो पाटछ
खे ल्छन्, त्यसमा त हरेकको अ-अफ्नो घर हु तछ सन। त्यहािँ बाट अएर पाटछ खे ल्छन्। यहािँ सतमी
बच्चाहरूले सम्झतछौं– हामी सबै एकै बाबाका बच्चाहरू हौं, एईटै घर परमधाममा रहतछौं। त्यो हो ब्रह्म
महतत्त्व, यो हो अकाश तत्त्व। यहािँ पाटछ बजाईिँ छन्, सदन-रात हु तछ त्यसै ले सूयछ-चतिमा पसन छन्।
मूलवतनमा त सदन-रात हुिँ दैन। यी सूयछ-चतिमा कुनै देवता होआनन्। यी त सृसष्टरूपी नाटक मञ्चलाइ
ईज्यालो गने बत्तीहरू हु न्। सदनमा सूयछले ईज्यालो सदतछ, रातमा चतिमाको प्रकाश हु तछ। सबै मनुष्यले
चाहतछन् मुसक्तधाममा जाऔ।ं जातदछन्– भगवान् मासथ बस्नुहुतछ। भगवानलाइ पसन याद गछछन्– हे
परमसपता परमात्मा! तब बुसि मासथसतर जातछ। अत्माले बुझेको छ तर ऄज्ञान छाएको छ। यो पसन
जातदछन्– हामी यहािँ रहने वाला होआनौं। हाम्रो बाबा त्यहािँ हु नु हु तछ। मुखबाट ओ गड फादर भतछन्
पसन। फे रर भसनसदतछन् सबै सपता हु न्, गड सवछ व्यापी हु नु हु तछ। बच्चाहरूलाइ सम्झाआएको छ– सबै त
सपता होआनन्। सबै अत्माहरू अपसमा भाआ-भाआ हु न्। यो नजाने का कारण लडाइ ं झगडा गरररहतछन्।
सतमी अत्माहरू भाआ-भाआ हौ, एक बाबाका सततान बने का छौ। सनियबुसि पसन नम्बरवार छन्।
लौसकक सम्बतधमा सनिय रहतछ नै , सपताबाट वसाछ प्राप्त गनछु छ। यहािँ बाबाबाट मायाले घरी-घरी मुख
फकाछ आसदतछ। सवछ शसक्तमान बाबाको बतछौ भने माया पसन सवछ शसक्तमान भएर लड्छ। पािँ च सवकारमासथ
सवजय प्राप्त गने युि हो। युि त प्रससि छ। बािँ की शास्त्रहरूमा जो कौरव-पाण्डव देखाईिँ छन् त्यो कुरा
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होआन। यो रावणसिँ गको युि पसन बडो ठूलो छ। हामी चाहतछौ बाबाको यादमा रहेर हामी सम्पूणछ बनौं,
अत्मा पसवत्र बनोस्। योग बाहेक ऄरू त कुनै बाटो छैन। ऄरू जसत पसन योग ससक्छन्, ती कुनै
पसवत्रताको लासग होआन। ती त सबै स्थूल योग हु न्, ऄल्पकालको लासग ऄसन यो रूहानी योग हो सदा
स्वस्थ हु नको लासग, पसवत्रताका सागर सिँ ग योग लगाईनाले हामी पसवत्र बतछौं। बाबा भतनुहुतछ– यस
योग ऄसग्नबाट सतम्रो जतम-जतमाततरका पाप भस्म हु तछन्। बुसिले पसन भतछ– यो पसतत दुसनयािँ हो। कसै
सिँ ग पसन सोध– यो सत्ययुग हो वा कसलयुग? यसलाइ सत्ययुग कसै ले पसन भतदैनन्। सत्ययुग त नयािँ
दुसनयािँ सथयो। त्यसलाइ गोल्डन एज, यसलाइ अआरन एज भसनतछ। पुरानो दुसनयािँ लाइ कसलयुग र नयािँ
दुसनयािँ लाइ सत्ययुग भसनतछ। यस्तो भतन ससकदैन– ऄसहले सत्ययुग पसन हो भने कसलयुग पसन हो।
होआन, नकछ वासी ऄथाछ त् नकछ वासी। पुरानो दुसनयािँ लाइ पसतत, नयािँ दुसनयािँ लाइ पावन दुसनयािँ भसनतछ।
मनुष्यहरूको लासग नै सम्झाआतछ, जनावरहरूले कहािँ भतछन् र, पसतत-पावन अउ। कसै सिँ ग सोधे पसन
भतछन् यो नकछ हो। भारत खण्ड नै नयािँ दुसनयािँ स्वगछ सथयो, भारत खण्ड नै पुरानो दुसनयािँ नकछ छ। यहािँ को
लासग नै जोड सददै रहनु। ऄरू सबै त बीचमा अईिँ छन्। त्यो सिँ ग हाम्रो सम्बतध छैन। हाम्रो धमछ नै बे ग्लै
छ, जो ऄसहले प्राय: लोप भआसके को छ।
ऄसहले सतमी सनियबुसि बने का छौ। जातदछौ हामी एक बाबाका बच्चाहरू हौं। बाबाबाट हामीलाइ
स्वराज्य समल्छ। पसहले त यो पक्का सनिय चासहतछ। ज्ञान सुतछन्, यो त ठीक छ। प्रजा बतछन्। बािँ की
हामी बे हद बाबाका बच्चाहरू हौं– यो सनिय भयो, बुझ्यौं हामीले भसक्त गरेका हौं भगवान सिँ ग
समल्नको लासग। ऄब भसक्त पूरा हु तछ। ऄब भगवान् स्वयं अएर समल्नु भएको छ। ईहािँ बाट सूयछवंशी
स्वराज्य पद समल्छ। हामी यसत ईच्च पद पाईिँ छौं। जसरी साहु कारहरूले बच्चाहरूलाइ गोदमा सलतछन्
सन। ईनीहरूले त एक बच्चा सलतछन्। यहािँ त बे हदका बाबालाइ ऄने क बच्चाहरू चासहतछ। भतनुहुतछ–
जो मे रो बच्चा बतछन् ईनलाइ स्वगछ को वसाछ समल्छ। जो मे रो बतदैनन् भने वसाछ सलन सक्दैनन्। श्रीमतमा
नै चल्दैनन्। जसलाइ सनिय हु तछ ईनीहरूले भतछन्– बाबा हजुर फे रर अईनु भएको छ। हामी त हजुरको
हात छोड्ने छैनौ बाबाले बच्चाहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ, फे रर बच्चाहरूले ऄरूलाइ सम्झाईिँ छन्– हामी
पारलौसकक बाबाको बच्चा बने का छौं। ईहािँ को श्रीमतमा हामी चल्छौं, हामीलाइ परमसपता परमात्माले
पढाईनु हु तछ। यसत धेरै सबै बी.के . बने का छन् भने ऄवश्य सनिय छ, त्यसै ले म पसन सकन नबतने ? म
पसन हजुरको बने को छु भनी ले खेर पठाआसदऔ।ं बाबा भतनुहुतछ– म कुनै टाढा कहािँ छु र! म त यहािँ
बसे को छु, हासजर छु। यहािँ प्रासक्टकलमा बसे को छु। जसरी राष्ट्रपसतको लासग भसनतछ, यस सृसष्टमा
हासजर छन्। यसको ऄथछ यो होआन, राष्ट्रपसत सवछ व्यापी छन्। यस्ता परमसपता परमात्मा, जसलाइ
सुखकताछ दु:खहताछ भसनतछ। ईहािँ सवछ व्यापी हु न त सक्दैनन्। के ईहािँ को ईपसस्थसतमा मनुष्य यसत दु:खी
हु न सक्छन्? जबसक बाबाको गै र हासजरी (स्वगछ ) मा पसन कोही दु:खी हुिँ दैनन्।
बाबाले बच्चाहरूको लासग गिँु ड बनाईनु भएको छ। जसरी चराले बच्चाहरूको लासग गिँु ड बनाईिँ छ,
त्यस्तै बाबाले पसन सतम्रो लासग सतमीद्वारा नै गिँु ड बनाईनु हु तछ। सतमीलाइ नै रहनको लासग स्वगछ को गिँु ड
बसनरहेको छ। बाबा भतनुहुतछ– सतमी मे रो मतमा चल्यौ भने स्वगछ मा राज्य गने छौ। यसद पूरा सनिय भयो
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भने एकदम समासतहाल्छन्। यस्तो पसन होआन, यहािँ नै बसून्। घरबार त छोड्नु छैन। ईनीहरूले त घरबार
छोड्छन्। गुरुलाइ भगवान् सम्झतछन्। ईनीहरू कुनै जीवनमा रहेर मदैनन्। सतमीले त जीवन छिँ दै मरेर
फे रर सत्ययुगमा सजईनु छ। सतमीले बाबा सिँ ग बे हदको वसाछ सलतछौ। जब सनिय भयो, बे हदका बाबाले
पढाईनु हु तछ, २१ जतमको वसाछ सदनु हु तछ भने ईहािँ को श्रीमतमा चल्नु पछछ। बच्चा बतयो भने बाबाले
सनदेशन सदनु हु तछ। पसहला त एक हप्ता भट्ठीमा बस। सतमीलाइ सधैं ज्ञान समल्दै रहतछ। सबै ले त एकनास
सम्झदैनन्, हरेकले अफ्नो पुरुषाथछ र तकसदर ऄनुसार पाईिँ छन्। पुरुषाथछ र भाग्य ऄनुसार नै हु तछ। थाहा
भआहाल्छ भाग्यमा के छ? के पद पाईिँ छन्? बाबाको बने र फे रर गृहस्थ व्यवहारमा पसन रहनु छ। ठीकै छ,
गृहस्थ व्यवहार छैन भने गएर ऄतधाहरूको लठ्ठी बन। सत्य-नारायणको कथा सुनाईन ऄवश्य जानु पछछ।
ऄब हेर, प्रे म बच्ची सेवामा गआन्। जसले सनमतत्रण सदए, ईनीहरूले ऄसभयान गरे, धेरै सिँ ग भेटघाट
गराए, प्रभासवत भए। तर बाबाले भतनुभयो– सनियबुसि एक पसन छैनन्, सयनीहरूलाइ बे हदका बाबाले
पढाईनु हु तछ, जसबाट २१ जतमको वसाछ समल्छ। प्रभासवत हु तछन् तर ऄवश्य ज्ञानका सागर बाबाले
पढाआरहनु भएको छ भतने कहािँ सनिय हु तछ र! हो, के वल भतछन् धेरै राम्रो छ। बासहर जानासाथ खतम।
कोही सवरलै पुरुषाथछ गने छन्। हु न त अपसमा सतसङ्ग गछछन् तर जो गछछन् ती पसन सनियबुसि छैनन्।
हाफ कास्ट भसनतछ। सनिय र संशय। ऄसहले भतछन्– बाबा पढाईनु हु तछ, एकै सछनमा भतछन्– यो
कसरी हु न सक्छ? हो, पसवत्र बतनु राम्रो हो तर पसवत्रतामा रहनु बडो मुसश्कल छ। पसहला त सनिय
चासहतछ। गद्गद भएर ले खुन्। जसरी बािँ धेली गोसपकाहरू पत्र ले ख्छन्, त्यस्तै छुटे लीले कसहले पसन
ले ख्दैनन्। बाबा ले सखसदनु हु तछ, एकलाइ पसन सनियबुसि बनाएका छैनौ। हो, साधारण प्रजा बनाएका
छौ, ऄसधकारी बनाएका छैनौ। एकजना पसन सनियबुसि बने का छैनन्। सनियबुसि नै ऄसधकारी बतछन्।
कोही छन त सनियबुसि छन् तर ज्ञान धारण गनछ सक्दैनन् भने त्यसै घरानासभत्र गएर दास-दासी बतछन्।
ऄगासड गएर ठीक साक्षात्कार हु तछ। थाहा हु तछ हामी दास-दासी कुनचासहिँ नम्बरमा बतने छौं? फे रर धेरै
पछुताईिँ छन्– हामी त श्रीमतमा चले नौ त्यसै ले यो हाल भयो। फे रर पसन हर हालतमा भसनतछ ड्रामा।
सयनको ड्रामामा यस्तै कल्प-कल्पाततरको पाटछ छ। साक्षात्कार हु नु नै छ। पछासडमा ररजल्ट सनसस्कतछ।
फे रर भतने छन् भावी। हाम्रो तकसदरमा यो सथयो सतम्रो पढाआको ररजल्ट अईिँ छ। यो त धेरै ठूलो स्कुल हो।
पढाईने वाला एईटै हु नु हु तछ, एईटै पढाआ छ, एकै परीक्षा छ। सशक्षकले जातदछन् यो सवद्याथी कस्तो छ।
सबै ले छलाङ लगाआरहतछन्। ऄगासड गएर धेरै कुरा थाहा हु तछ। घरी-घरी सतमी ध्यानमा जातछौ। जसरी
सुरुमा जातथे। सतमी पसन सम्झदै रहतछौ, बाबा पसन सम्झाईिँ दै रहनु हु तछ। सतमी लापबाछ ही गछौ, श्रीमतमा
चल्दैनौ। यसरी चल्दा-चल्दा बानी पछछ। सोध्न सक्छौ– सशवबाबा म हजुरको श्रीमतमा चल्छु? बाबाले
बताआसदनु हु तछ सतमी चल्दैनौ तब त सतम्रो तकसदर यस्तो देखा पछछ। सम्झनु हु तछ– ऄसहले दशा खराब
छ, ऄगासड गएर खुल्न पसन सक्छ। कोही कामको हल्का नशामा सगछछ न्। दुसनयािँ पावन सथयो, श्रे ष्ठाचारी
सथयो। जो ऄसहले भ्रष्टाचारी बने को छ। ती श्रे ष्ठ देवताहरूको मसहमा त छ सन। बाबा भतनुहुतछ– यो हो नै
असुरी सम्प्रदाय, म अएको छु, दैवी सम्प्रदाय स्थापना गनछ । यो देवी-देवता धमछ हो सबै भतदा ईच्च।
बाबा नै पसतत-पावन हु नु हु तछ। तर मनुष्यले के ही पसन सम्झदैनन्। जसत पसन धमछ स्थापना गनछ अईिँ छन्,
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पसवत्र ऄवश्य बतछन्। हरेक कुरामा राम्रो र खराब हु तछ। कम भाग्य र राम्रो भाग्यवाला छन्। ऄब यो
रावण राज्य खतम हु नु छ। यस रावणको नगरीलाइ अगो लाग्नु छ। सतमी रामका से ना बसे का छौ। जो
यस धमछ का होलान् ईनीहरू सम्झदै जातछन्। नम्बरवार सम्झतछन्। कसै लाइ एईटै तीर जनकलाइ जस्तै
लाग्नाले समसपछ त हु न पुग्छन्। ईनीहरूले कुनै पसन बहाना गदैनन्। बहाना यसमा चल्न सक्दैन। तर
मायाको तुफान पसन धेरै अईिँ छ। अफ्नो घरानालाइ भुलाआसदतछ, हामी इश्वरीय सततान हौं। त्यसै ले
बच्चाहरू धेरै मीठो बतनु पछछ। कामको ऄसलकसत पसन नशा हु नुहुिँ दैन। काम धेरै ठूलो महाशत्रु हो। यही
सबै भतदा ठूलो परीक्षा हो। बाबा भतनुहुतछ– प्यारा बच्चाहरू! साथमा सिँ गै रहेर पसवत्र बने र दे खाउ।
बाबा बच्चाहरूको ऄवस्थालाइ जातनुहुतछ। सनियबुसि भएकाहरूले बाबालाइ अफ्नो समाचार
सदतछन्, बाबा म हजुरलाइ याद गछुछ , यो हजुरको से वा गछुछ । से वाको समाचार ले खून् तब त सवश्वास
राख्छु। से वाको प्रमाण देखाउन्, तब बाबा सम्झनु हु तछ– यसमा ईम्मीद राम्रो देसखतछ र फे रर यो पसन
सम्झनु पछछ– बाबा एक्लै हु नु हु तछ, हामी बच्चाहरू धेरै छौं। यस्तो होआन, बाबालाइ सधैं -सधैं जवाफ
सदनु पछछ। होआन, बाबा हु नु हु तछ नै गररब सनवाज। दान गररबलाइ सदआतछ। यो भारतखण्ड गररब छ। भारत
नै धनवातबाट गररब भएको छ। यो कसै लाइ पसन थाहा छैन। यो भारत नै ऄसवनाशी खण्ड हो, जहािँ
भगवान् ऄवतार सलनु हु तछ। यो सुनको पंक्षी सथयो ऄथाछ त् सबै सुखको भण्डार सथयो, जुन सुखधाममा
जानको लासग हामी पुरुषाथछ गरररहेका छौं। 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 ।
धारणाको लासग मुख्य सार:–
१)
कुनै पसन बहाना नगरेर बाबाको श्रीमतमा चल्दै रहनु पछछ। से वाको प्रमाण सदनु छ।
२)
हामी इश्वरीय सततान हौं, हाम्रो सबै भतदा ईच्च घराना हो, यो भुल्नु छैन, सनियबुसि बतनु
र बनाईनु छ।
वरदान:– ब्राह्मण जतमको सवशे षता र सवसचत्रतालाइ स्मृसतमा राखेर सेवा गने साक्षी भव
यो ब्राह्मण जतम सदव्य जतम हो। साधारण जतमधारी अत्माहरूले अफ्नो बथछ डे (जतम
सदवस) ऄलग्गै मनाईिँ छन्, म्याररज डे (सववाह सदवस), फ्रेतडससप डे (समत्रता सदवस) ऄलगऄलग मनाईिँ छन्, तर सतम्रो बथछ डे पसन त्यही हो। त्यस्तै म्याररज डे , मदर डे , फादर डे ,
आतगे जमे तट डे (मगनी सदवस) सबै एकै हो सकनसक सतमीहरू सबै को प्रसतज्ञा छ– एक बाबा,
ऄरू कोही छैन। त्यसैले यस जतमको सवशे षता र सवसचत्रतालाइ स्मृसतमा राखे र से वा गर।
से वामा एक ऄकाछ को साथी बन, तर साक्षी बने र साथी बन। ऄसलकसत पसन कसै मा झुकाव
नहोस्।
स्लोगन:– बे पबाछ ह बादशाह उ नै हो, जसको जीवनमा सनमाछ णता र ऄसधकारीपनको सततुलन हु तछ।
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