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“मीठे बच्चे– अफूलाइ अत्मा सम्झेर अत्मा भाआ सँ ग कुरा गर। यस्तो दृन्ष्ट पक्का गर्यौ भने भूत प्रवे श गदैन,
जब कसैमा भूत देख्यौ भने ईसबाट न्कनारा होउ।”
प्रश्न:–
बाबाको बने पन्छ पन्न अन्स्तक र नान्स्तक बच्चा छन्, कसरी?
ईत्तर:–
१– अन्स्तक ईनीहरू हु न् जसले इश्वरीय न्नयमको पालना गछु न्, देही-ऄन्भमानी रहने पुरुषाथु
गछु न् ऄन्न नान्स्तक ईनीहरू हु न् जसले इश्वरीय न्नयमको न्वरूि भूतहरूको वशमा परे र
अपसमा लडाइ झगडा गछु न्। २– अन्स्तक बच्चाहरूले देह सन्हत देहको सबै सम्बतधहरूबाट
बुन्ियोग तोडे र अत्मा भाआ-भाआ सम्झतछन्। नान्स्तक देह-ऄन्भमानमा रहतछन्।
ओम् शान्तत। सबै भतदा पन्हला बाबा बच्चाहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ– प्यारा बच्चाहरू! बुन्िमा सदैव यो याद
राख– न्शवबाबा हारो ो परम न्पता पन्न हु नु हु तछ, परम न्शक्षक पन्न हु नु हु तछ, परम सतगुरु पन्न हु नु हु तछ। सबै
भतदा पन्हला यो बुन्िमा ऄवश्य अईनु पछु । हरे कले अफूलाइ जातन सक्छन्– मेरो बुन्िमा अयो वा अएन।
यन्द बुन्िमा याद अईँ छ भने अन्स्तक हौ, अईँ दैन भने नान्स्तक हौ। न्वद्याथीको बुन्िमा तुरुतत अईनु पछु
न्शक्षक अईनु भएको छ। घरमा रहतछन् भने यो भुल्छन्। त्यस नशाले मुन्श्कलै कसै ले सम्झतछन्– हारो ो
परमन्पता अईनु भएको छ। ईहाँ न्शक्षक पन्न हु नु हु तछ र वापस लै जाने वाला सतगुरु पन्न हु नु हु तछ। याद
अईनाले खुशीको पारो चढ्छ। नत्र अफ्नै दु:ख कष्ट र दुन्नयाँ को फोहोरी कुरामा, न्भतदा-न्भतदै ख्यालमा
बन्सरहतछन्। दोस्रो कुरा, धेरैले सोध्छन् बच्चाहरूलाइ, न्वनाश हु नलाइ कन्त समय बाँ की छ। भन, यो सोध्ने
कुरा होआन। पन्हला त यो हामीलाइ कसले सम्झायो, ईहाँ लाइ जातनुहोस्। पन्हला बाबाको पररचय देउ। बानी
परे को छ भने सम्झाईँ छन्, नत्र न्बन्सु तछन्। बाबा कन्त भतनुहुतछ– अफूलाइ अत्मा सम्झ। ऄरूलाइ अत्माको
दृन्ष्टले हेर, तर त्यो दृन्ष्ट न्टक्दैन। रुन्पयाँ मा एक अना पन्न मुन्श्कलले बस्छ। मानौं बुन्िमा बस्दै बस्दैन।
बाबाले यो कुनै श्राप न्दनु भएको होआन। यो त बाबाले सम्झाईनु भएको हो– ज्ञान धेरै ईच्च छ। राजाइ स्थापना
हु तछ। प्रजा देन्ख न्लएर राजा बतछन्। राजा थोरै बतछन्। बाँ की प्रजा नम्बरवार हु तछन्। ऄन्ततम नम्बर वालाको
बुन्िमा कन्हल्यै कुनै कुरा बस्न सक्दैन। त्यसै ले पन्हला जब कसै लाइ पन्न सम्झाईँ छौ भने न्शवबाबाको जुन
३२ गुणहरू भएको न्चत्र बनाआएको छ त्यसमा सम्झाईनु पछु । त्यसमा पन्न ले न्खएको छ परमन्पता, परम
न्शक्षक, परम सतगुरु हु नु हु तछ।
पन्हला नै जब सम्झाईने वाला परमन्पता हु नु हु तछ भतने न्नश्चय भयो भने फे रर संशय ल्याईने छैनन्। बाबा
बाहेक स्वगु स्थापना कसै ले गनु सक्दैन। न्तमीले जब सम्झाईँ छौ, यो स्थापना भआरहेको छ तब ईनीहरूको
बुन्िमा यो ऄवश्य अईनु पछु – न्यनीहरूलाइ सम्झाईने वाला कोही छ। कुनै मनुष्यले त यस्तो भतन सक्दैन–
यो राज्य स्थापना भआरहेको छ। त्यसै ले सबै भतदा पन्हला बाबामा न्नश्चय पक्का गराईनु पछु । हामीलाइ
परमात्मा बाबाले पढाईनु हु तछ। यो कुनै मनुष्य मत होआन, यो इश्वरीय मत हो। नयाँ दुन्नयाँ त ऄवश्य
बाबाद्वारा नै स्थापना हु तछ। पुरानो दुन्नयाँ को न्वनाश, यो पन्न बाबाको नै काम हो। यो न्नश्चय जबसम्म हुँ दैन,
सोन्धरहतछन्– कसरी हु तछ? त्यसै ले पन्हला-पन्हला त श्रीमतको कुरा बुन्िमा बसाईनु पछु तब ऄगान्ड बुझ्न
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सक्छन्। नत्र मनुष्य मत सम्झतछन्। हरे क मनुष्यको मत न्भतन छ। मनुष्यहरूको मत एईटै हु न सक्दैन। यस समय
न्तमीहरूलाइ मत न्दने वाला एक हु नु हु तछ। ईहाँ को श्रीमतमा न्नयमपूवुक चल्नु त्यो पन्न धेरै कन्ठन छ। बाबा
भतनुहुतछ– देही-ऄन्भमानी बन। यस्तो सम्झ– हामी भाआले भाआ सँ ग कुरा गछौं फे रर लडाइ ं झगडा कन्हल्यै हु न
सक्दैन। देह-ऄन्भमानमा अयो, सम्झ नान्स्तक। देही-ऄन्भमानी छैन भने त्यो नान्स्तक हो। देही-ऄन्भमानी
बतयो भने सम्झ अन्स्तक हो। देह-ऄन्भमान धेरै हान्नकारक छ। ऄन्लकन्त पन्न लडाइ ं झगडा गछु भने सम्झ
नान्स्तक हो। बाबालाइ न्चने कै छैन। क्रोधको भूत छ भने नान्स्तक ठहररयो। बाबाको बच्चामा भूत कहाँ बाट
अयो? उ अन्स्तक ठहररएन। जन्तसुकै भनोस् मेरो बाबा सँ ग प्यार छ। तर इश्वरीय न्नयमको न्वरूि कुरा
गछु न् भने ईनीहरूलाइ रावण सम्प्रदायको सम्झनु पछु । देह-ऄन्भमानमा छन्। कसै मा भूत देख्यौ वा दृन्ष्ट नरारो ो
देख्यौ भने त्यहाँ बाट हट्नु पछु । भूतको ऄगान्ड ईन्भयौ भने भूतको प्रवे शता हु तछ। भूत, भूत सँ ग लड्न
थाल्छन्। भूत अयो भने पूरा नान्स्तक हो। देवताहरू त सवु गुण सम्पतन हु तछन्, त्यो गुण छैन भने नान्स्तक हो।
नान्स्तकले वसाु कहाँ न्लतछन् र। ऄन्लकन्त पन्न कमजोरी हु नु हुँ दैन। नत्र धेरै सजाय खाएर प्रजामा जानु पछु ।
भूत देन्ख टाढा रहनु पछु । भूतको सामना गर्यौ भने भूत अईँ छ। भूत सँ ग कन्हल्यै सामना गररदैन। ईनीहरू सँ ग
धेरै कुरा पन्न गनु हुँ दैन। बाबा भतनुहुतछ– यो हो भूतहरूको दुन्नयाँ । भूत जबसम्म न्नन्स्कएको छैन, सजाय पन्न
खानु पछु । पद पन्न पाईन सक्दैनौ। लडाइ ं त एईटै हो। कोही राजा बतछन्, कोही प्रजा बतन पुग्छन्। राजाको
दुन्नयाँ न्थयो, ऄन्हले प्रजाको दुन्नयाँ छ। सबै मा भूत छ। भूत न्नकाल्ने पूरा पुरुषाथु गनु पछु । बाबा मुरलीमा
धेरै सम्झाईनु हु तछ। थरी-थरीको स्वभाव हु तछ। कुरै नगर।
प्रदशुनी अन्दमा पन्हला सुरुमा बाबाको पररचय न्दनु छ। बाबा कन्त लवली हु नु हु तछ। ईहाँ हामीलाइ यस्तो
देवता बनाईनु हु तछ। गायन पन्न छ– मनुष्यबाट देवता बनाईन समय लाग्दैन... देवताहरू न्थए सत्ययुगमा भने
ऄवश्य ईनीहरू भतदा पन्हला कन्लयुग न्थयो। यो सृन्ष्ट चक्रको ज्ञान पन्न न्तमी बच्चाहरूको बुन्िमा ऄन्हले
छ। त्यहाँ यो ज्ञान यी देवताहरूमा रहदैन। ऄन्हले न्तमी ज्ञानसागर बतछौ, फे रर पद न्मले पन्छ भने ज्ञानको
अवश्यकता पदैन। ईहाँ हु नु हु तछ बे हदका बाबा, जसबाट २१ न्पंढी न्तमीलाइ स्वगु को वसाु न्मल्छ। यस्तो
बाबालाइ कन्त याद गनु पछु । बाबा सदैव सम्झाईनु हु तछ– सदैव सम्झ न्शवबाबा हामीलाइ सम्झाआरहनु
भएको छ। न्शवबाबा नै यस रथद्वारा हामीलाइ पढाआरहनु भएको छ। ईहाँ हारो ो न्पता, न्शक्षक र गुरु हु नु हु तछ।
यो हो बे हदको पढाआ। न्तमी सम्झतछौ– पन्हला हामी तुच्छ बुन्िका न्थयौं। यस कले जको बारे मा कसै लाइ
ऄन्लकन्त पन्न थाहा छैन। त्यसै ले सम्झाईने बेलामा पटक-पटक सम्झाउ। कृष्णको त कुरै होआन। बाबाले
सम्झाईनु भएको छ– कृष्णको कुनै चररत्र नै छैन, न्सवाय न्शवबाबाको। ब्रह्मा, न्वष्णु, शंकरको पन्न चररत्र हु न
सक्दैन। चररत्र छ नै एकको जसले मनुष्यबाट देवता बनाईनु हु तछ। न्वश्वलाइ स्वगु बनाईनु हु तछ। न्तमी ईहाँ
बाबाको श्रीमतमा चल्छौ। बाबाको सहयोगी हौ। बाबा न्वना न्तमी के ही पन्न गनु सक्दैन्यौ। न्तमी ऄन्हले
कौडी तुल्यबाट हीरातुल्य बन्नरहेका छौ। ऄब नम्बरवार पुरुषाथु ऄनुसार न्तमीले सबै थोक जाने का छौ।
त्यसै ले सबै भतदा पन्हला बाबाको पररचय न्दनु छ। कृष्ण त साना बच्चा हु न्। सत्ययुगमा ईनको बे हदको
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बादशाही हु तछ। ईनको राज्यमा ऄरू कोही न्थएनन्। ऄन्हले त कन्लयुग छ, कन्त धेरै धमु छन्। यो एक मात्र
अन्द सनातन देवी-देवता धमु कन्हले स्थापना भयो, यो कसै को बुन्िमा छैन। न्तमी बच्चाहरूको पन्न बुन्िमा
नम्बरवार पुरुषाथु ऄनुसार छ। त्यसै ले पन्हला बाबाको मन्हमाको बारे मा रारो री सम्झाईनु पछु । हामीलाइ थाहा
छ– ऄवश्य बाबाबाट हामीलाइ पन्हचान न्मले को हो। बाबा भतनुहुतछ– सवु को सद्गन्त दाता पन्न म हुँ ।
कल्प-कल्प मैले न्तमी बच्चाहरूलाइ राय न्दतछु– अफूलाइ अत्मा सम्झे र मलाइ याद गर। तब अत्मा
पन्ततबाट पावन बतछ। अत्म-ऄन्भमानी भव। ऄरूलाइ पन्न अत्मा सन्म्झनाले न्तरो ो खराब दृन्ष्ट हु ने छैन।
अत्माले नै शरीरद्वारा कमु गछु । हामी अत्मा हौं, ईनी अत्मा हु न्– यो पक्का गनु छ। न्तमीलाइ थाहा छ–
पन्हला-पन्हला हामी १०० प्रन्तशत पावन न्थयौं, फे रर पन्तत बतयौं। अत्माले नै बोलाईँ छ– बाबा अईनुहोस्।
अत्माको ऄन्भमान पक्का रहनु पछु र सम्बतध सबै भुल्नु पछु । हामी अत्मा शान्ततधाममा रहने वाला हौं। यहाँ
पाटु खे ल्न अएका छौं। यो पन्न न्तमी बच्चाहरूले नै सम्झतछौ। न्तमीहरूमा पन्न नम्बरवार छन् जसलाइ याद
रहतछ। भगवान् पढाईनु हु तछ, कन्त खुशी रहनु पने ! भगवान् हारो ो बाबा पन्न हु नु हु तछ, न्शक्षक पन्न हु नु हु तछ,
सतगुरु पन्न हु नु हु तछ। न्तमी भतछौ– हामी ईहाँ न्सवाय ऄरू कसै लाइ याद गदैनौं। बाबा भतनुहुतछ– देह सन्हत
देहको सबै सम्बतध तोडे र म एकलाइ याद गर। न्तमीहरू सबै भाआ-भाआ हौ। कसले मातछन्, कसै ले मातदैनन्
भने सम्झ नान्स्तक हो। हामी न्शवबाबाको बच्चा हौ त्यसै ले पावन हु नु पछु । बाबालाइ बोलाईँ छन् नै अएर
हामीलाइ पावन न्वश्वको मान्लक बनाईनुहोस्। सत्ययुगमा त पावन हु ने कुरै छैन। पन्हला त यो सम्झ ईहाँ
न्शवबाबा हु नु हु तछ, ईहाँ बाट नयाँ दुन्नयाँ स्थापना हु तछ। यन्द सोधे– न्वनाश कन्हले हु तछ? तब भन– पन्हला
बाबालाइ बुझ्नुहोस्। बाबालाइ नन्चने सम्म पछान्डको कुरा बुन्िमा कसरी अईँ छ? हामी सत्य बाबाको बच्चा
सत्य बोल्छौं। हामी कुनै मनुष्यका बच्चा होआनौं। हामी न्शवबाबाको बच्चा हौं। भगवानुवाच, भगवान्
ईहाँ लाइ भन्नतछ जो सबै अत्माका न्पता हु नु हु तछ। मनुष्यले अफूलाइ भगवान् कहलाईन सक्दैन। भगवान् त
न्नराकार हु नु हु तछ। ईहाँ बाबा, न्टचर र सतगुरु हु नु हु तछ। कुनै मनुष्य बाबा, न्टचर र सतगुरु हु न सक्दैन। कुनै
पन्न मनुष्यले कसै को सद्गन्त गनु सक्दैनन्। भगवान् हु न सक्दैनन्।
बाबा हु नु हु तछ पन्तत-पावन। पन्तत बनाईँ छ रावणले । बाँ की यी सबै हु न् भन्क्तका गुरु। यो पन्न न्तमी बुझ्दछौ–
जो यहाँ अईँ छन् ईनीहरू अन्स्तक त बतछन्। बे हदका बाबा सँ ग अएर न्नश्चय गछु न्– ईहाँ हारो ो बाबा
न्शक्षक गुरु हु नु हु तछ। जब सम्पूणु दैवी गुण अईँ छ तब लडाइ ं पन्न लाग्छ। समय ऄनुसार न्तमी स्वयं बुझ्ने छौ
ऄब कमाु तीत ऄवस्थामा पुन्गरहेको छु। ऄन्हले कमाु तीत ऄवस्था कहाँ भएको छ र। ऄझै धेरै काम छ।
धेरैलाइ सतदेश न्दनु छ। बाबाबाट वसाु न्लने त सबै को हक छ। ऄब त लडाइ ं जोडले हु तछ। फे रर यी हन्स्पटल,
डाक्टर अन्द के ही रहने छैनन्। बाबा बच्चाहरूलाइ सम्मुख सम्झाआरहनु भएको छ– न्तमी अत्माहरूले यस
शरीरद्वारा ८४ जतमको पाटु बजाईँ छौ। कसै को ७०-८० जतम पन्न हु तछ। जानु त सबैलाइ छ। न्वनाश त हु नु नै
छ। ऄपन्वत्र अत्मा जान सक्दै न। पावन हु नको लान्ग बाबालाइ ऄवश्य याद गनु छ, मेहनत छ। २१ जतमको
लान्ग स्वगु वासी बतनु छ। कुनै सानो कुरा हो र! मनुष्यले त भन्नन्दतछन्– फलाना स्वगु वासी भयो। ऄरे स्वगु छ
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कहाँ ? के ही पन्न बुझ्दैनन्। न्तमी बच्चाहरूलाइ धेरै खुशी हु नु पछु – भगवानले हामीलाइ पढाईनु हु तछ,
न्वश्वको मान्लक बनाईनु हु तछ। खुशी एईटा हु तछ स्थायी, ऄको हु तछ ऄल्पकालको। पढ्दैनौ पढाईँ दैनौ भने
खुशी कहाँ हु तछ? असुरी गुणहरूलाइ भगाईनु छ। बाबा कन्त सम्झाईनु हु तछ, कमुभोग कन्त छ। कमुभोग
भएकाले ऄन्हले सम्म कमाु तीत ऄवस्था भएको छैन– यो न्नशानी हो। ऄब मेहनत गनु छ। कुनै पन्न मायाको
तूफान नअओस्। बच्चाहरूलाइ यो न्नश्चय छ– बाबाले हामीलाइ ऄने क पटक मनुष्यबाट देवता बनाईनु
भएको छ। यो बुन्िमा अयो भने पन्न ऄहो सौभाग्य। यो बे हदको महान् स्कूल हो। त्यो हु तछ हदको साधारण।
बाबालाइ त धेरै दया लाग्छ, कसरी सम्झाउँ? कसै को त ऄन्हले सम्म पन्न भूत न्नन्स्कएको छैन। न्दलमा
चढ्नुको सट्टा झछु न्। कन्त बच्चीहरू त तै यार भआरहेका छन्, ऄने कौंको कल्याण गनु को लान्ग। 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)
कुनै पन्न कुरा इश्वरीय न्नयमको न्वरूि गनु छै न। कसै मा पन्न यन्द भूतको प्रवे शता छ वा दृन्ष्ट
नरारो ो छ भने ईसको सामुतने बाट हट्नु छ, उ सँ ग धेरै कुरा गनु हुँ दैन।
२)
स्थायी खुशीमा रहनको लान्ग पढाआमा पूरा ध्यान न्दनु छ। असुरी गुणहरूलाइ न्नकाले र दैवी गुण
धारण गरे र अन्स्तक बतनु छ।
वरदान:– हर सेकेतडको हर संकल्पको महत्त्वलाइ जाने र जम्माको खाता भरपुर गने समथु अत्मा भव
संगमयुगमा ऄन्वनाशी बाबाद्वारा हरे क समय ऄन्वनाशी प्रान्त ग हु तछ। सारा कल्पमा यस्तो भाग्य
प्रात ग गने एईटै समय छ। त्यसै ले न्तरो ो स्लोगन छ– “ऄन्हले नभए कन्हल्यै पन्न हुँ दैन”। जन्त पन्न
श्रेष्ठ कायु गनु छ त्यो ऄन्हले नै गनु छ। यस स्मृन्तले कन्हल्यै पन्न समय, संकल्प वा कमु व्यथु
गुमाईने छैनौ। समथु संकल्पले जम्माको खाता भरपुर हु तछ र अत्मा समथु बतछ।
स्लोगन:– हरे क बोली, हरे क कमुको ऄलौन्ककता नै पन्वत्रता हो, साधारणतालाइ ऄलौन्ककतामा
पररवतु न गर।
ब्रह्मा बाबा समान बतनको लान्ग न्वशेष पुरुषाथु:–
लौन्ककमा ऄलौन्ककताको स्मृन्त रहोस्। लौन्ककमा रहँदा पन्न हामी ऄरू मान्नस भतदा न्भतन छौं। अफूलाइ
अन्त्मक रूपमा न्भतन सम्झनु छ। कतु व्य देन्ख तयारा हु न त सहज छ, त्यो दुन्नयाँ लाइ प्यारो लाग्दैन, तर जब
शरीर देन्ख तयारा अत्मा रूपमा कायु गछौ, सबै लाइ प्यारो लाग्छ। यसलाइ नै ऄलौन्कक न्स्थन्त भन्नतछ।
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