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संगमयुगमा प्रात ग ऄन्धकारद्वारा न्वश्व राज्य ऄन्धकारी
बापदादाले अज स्वराज्य ऄन्धकारी श्रेष्ठ अत्माहरूको न्दव्य दरबारलाइ हेरररहनु भएको न्थयो। न्वश्व राज्य दरबार
र स्वराज्य दुवै दरबार ऄन्धकारी न्तमी श्रेष्ठ अत्माहरू बतछौ। स्वराज्य ऄन्धकारी नै न्वश्व राज्य ऄन्धकारी बतछन्।
यस्तो डबल नशा सदा रहतछ? बाबाको बतनु ऄथाु त् ऄने क ऄन्धकार प्रात ग गनु । कन्त प्रकारका ऄन्धकार प्रात ग
गरे का छौ, थाहा छ? ऄन्धकार मालालाइ याद गर। पन्हलो ऄन्धकार– परमात्म बच्चा बने र सवु श्रेष्ठ माननीय
पूज्यनीय अत्मा बतने ऄन्धकार पायौ। बाबाको बच्चा नबने सम्म पूज्यनीय अत्मा बतने ऄन्धकार प्रात ग हु न सक्दैन।
त्यसै ले पन्हलो ऄन्धकार– पूज्यनीय अत्मा बतयौ। दोस्रो ऄन्धकार– ज्ञानको खजानाको मान्लक बतयौ ऄथाु त्
ऄन्धकारी बतयौ। ते स्रो ऄन्धकार– सवु शन्क्तहरूको प्रान्त गको ऄन्धकारी बतयौ। चौथो ऄन्धकार– सवु कमे न्तद्रय जीत
स्वराज्य ऄन्धकारी बतयौ। यी सवु ऄन्धकारद्वारा मायाजीत सो जगत जीत न्वश्व राज्य ऄन्धकारी बतछौ। त्यसै ले
अफ्ना यी सवु ऄन्धकारलाइ सदा स्मृन्तमा राखे र समथु अत्मा बतछौ। यस्तो समथु बने का छौ न्न।
स्वराज्य ऄथवा न्वश्वको राज्य प्रात ग गनु को लान्ग न्वशे ष तीन कुराको धारणाबाट नै सफलता प्रात ग गनु सक्छौ। कुनै
पन्न श्रेष्ठ कायुको सफलताको अधार त्याग, तपस्या र से वा हो। यी तीनै कुराको अधारमा सफलता हु तछ वा हुँ दैन,
यो प्रश्न नै ईठ्न सक्दैन। जहाँ तीनै कुराको धारणा हु तछ त्यहाँ सफलता हु तछ नै । भआ नै सके को छ। त्याग कुन
कुराको? के वल एईटा कुराको त्यागले सबै त्यागलाइ सहज र स्वत: गराईँ छ। त्यो एईटा त्याग हो– देह भानको
त्याग, जसले हदको मे रो-पनको त्यागलाइ सहज गराआन्दतछ। यो हदको मे रोपनले तपस्या र से वाबाट बन्चचत
गराआन्दतछ। जहाँ हदको मे रो-पन हु तछ त्यहाँ त्याग, तपस्या र से वा हु न सक्दैन। हदको म र मे रो-पन, यो एईटा कुराको
त्याग चान्हतछ। म र मे रो समात ग भयो भने बाँ की के रह्यो? बे हदको रह्यो। म एईटा शुि अत्मा हुँ र मे रो त एक बाबा
दोस्रो न कोही। त्यसै ले जहाँ बे हदका बाबा सवु शन्क्तमान हु नु हु तछ, त्यहाँ सफलता सदा साथ हु तछ। यही त्यागद्वारा
तपस्या पन्न न्सि हु तछ। तपस्या के हो? म एकको हुँ । एकको श्रेष्ठ मतमा चल्नेवाला हुँ । यसै बाट एकरस न्स्थन्त स्वत:
हु तछ। सदा एक परमात्माको स्मृन्त, यही तपस्या हो। एकरस न्स्थन्त, यही श्रेष्ठ असन हो। कमल पुष्प समान न्स्थन्त,
यही तपस्याको असन हो। त्यागले तपस्या स्वत: नै न्सि हु तछ। जब त्याग र तपस्या स्वरूप बतछौ तब के हु तछ?
अफ्नोपनको त्याग ऄथवा म र मे रो-पन समात ग हु तछ। एकको लगनमा मग्न तपस्वी बतयौ भने से वा न्वना रहन
सक्दैनौ। यो हदको म र मे रोले सच्चा से वा गनु न्दँदैन। त्यागी र तपस्वी मूतु नै सच्चा से वाधारी हु तछन्। मै ले यो गरें ,
म यस्तो छु, यस्तो देहको भान थोरै पन्न अयो भने से वाधारीको बदलामा के बतछौ? के वल नामधारी से वाधारी
बतछौ। सच्चा से वाधारी बतदैनौ। सच्चा से वाको अधार हो त्याग र तपस्या। यस्ता त्यागी तपस्वी से वाधारी सदा
सफलता स्वरूप हु तछन्। न्वजय र सफलता ईनीहरूको गलाको माला बतछ। जतम-न्सि ऄन्धकारी बतछ। त्यसै ले
बापदादाले न्वश्वका सवु बच्चाहरूलाइ यही श्रेष्ठ न्शक्षा न्दनु हु तछ– त्यागी बन, तपस्वी बन, सच्चा से वाधारी बन।
अजको संसार मृत्युको भयको संसार हो। (हु री-बतास अयो) प्रकृ न्त हलचलमा भए पन्न न्तमीहरू त ऄचल छौ न्न!
तमोगुणी प्रकृ न्तको काम हो हलचल गनु र न्तमी ऄचल अत्माको काम हो प्रकृ न्तलाइ पन्न पररवतु न गनु । के ही नयाँ
होआन। यो सबै त हु नु नै छ। हलचलमा नै त ऄचल बतछौ। त्यसै ले स्वराज्य ऄन्धकारी दरबार न्नवासी श्रेष्ठ
अत्माहरूले बुझ्यौ? यो पन्न राज्य दरबार हो न्न। राजयोगी ऄथाु त् स्वको राजा। राजयोगी दरबार ऄथाु त् स्वराज्य
दरबार। न्तमीहरू सबै पन्न राजने ता बतयौ न्न। ईनीहरू हु न् देशका राजने ता र न्तमीहरू हौ स्वराज्य ने ता। ने ता ऄथाु त्
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नीन्त प्रमाण चल्ने वाला त्यसै ले न्तमीहरू धमुनीन्त, स्वराज्य नीन्त प्रमाण चल्ने स्वराज्य ने ता हौ। यथाथु श्रेष्ठ नीन्त
ऄथाु त् श्रीमत। श्रीमत नै यथाथु नीन्त हो। यस नीन्तमा चल्ने हरू सफल ने ता हु तछन्।
बापदादाले देशका ने ताहरूलाइ बधाइ न्दनु हु तछ न्कनन्क मे हनत त गछु न् न्न। ऄने क न्कन्समका छन्, फे रर पन्न देश
प्रन्त लगन छ। हारो ो राज्य ऄमर रहोस्– यस्तो लगनले मे हनत त गछु न् न्न। हारो ो देश ईंच रहोस्, यो लगनले स्वत:
मे हनत गराईँ छ। ऄब समय अईने छ जब राज्य सत्ता र धमु सत्ता दुवै साथ हु तछन्, तब न्वश्वमा भारतको जयजयकार हु तछ। भारत नै लाआट हाईस हु तछ। भारत तफु सबै को दृन्ष्ट हु तछ। भारतलाइ नै न्वश्व प्रे रणा पंु ज ऄनुभव गने
छन्। भारत ऄन्वनाशी खण्ड हो। ऄन्वनाशी बाबाको ऄवतरण भून्म हो त्यसै ले भारतको महत्त्व सदा महान छ।
ऄच्छा।
सबै अफ्नो मीठो घरमा पुग्यौ। बापदादाले सबै बच्चाहरूलाइ अएकोमा बधाइ न्दआरहनु भएको छ। अयौ, रारो ो
भयो। बाबाको घरका श्रृङ्गार अयौ। ऄच्छा।
सबै सफलताका न्सताराहरूलाइ, सदा एकरस न्स्थन्तको असनमा न्स्थत रहने तपस्वी बच्चाहरूलाइ, सदा एक
परमात्म श्रेष्ठ यादमा रहने महान अत्माहरूलाइ, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना गने न्वश्व कल्याणकारी से वाधारी
बच्चाहरूलाइ बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते । रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ गुडमन्नु ङ्ग, नमस्ते ।
ऄव्यक्त बापदादा सँ ग गुजरात राज्यका मुख्य मतत्रीको भेटघाट
बाबाको घरमा ऄथाु त् अफ्नो घरमा अयौ। बाबालाइ थाहा छ– से वामा लगन रारो ो छ। करोडौंमा कोही यस्ता
से वाधारी छौ, त्यसै ले से वाको मे हनतको अततररक खुशी प्रत्यक्षफलको रूपमा सदा न्मन्लरहने छ। यो मे हनत
सफलताको अधार हो। यन्द सबै न्नन्मत्त सेवाधारीले मे हनतलाइ ऄपनाएमा भारत राज्यले सदा सफलता पाआरहने
छ। सफलता त न्मल्नु नै छ, यो न्नन्श्चत छ। तर जो न्नन्मत्त बतछन्, न्नन्मत्त बतनेलाइ से वाको प्रत्यक्षफल र भन्वष्य फल
प्रात ग हु तछ। त्यसै ले से वाको लान्ग न्नन्मत्त भएका छौ। से वामा न्नन्मत्त भाव राखे र सदा ऄगान्ड बढ्दै जाउ। जहाँ
न्नन्मत्त भाव हु तछ, मे रो-पनको भाव हुँ दैन त्यहाँ सदा ईतनन्त प्रात ग भआरहतछ। यो न्नन्मत्त भावले शुभ भावना, शुभ
कामनालाइ स्वत: जागृत गराईँ छ। अजकल शुभ भावना, शुभ कामना छै न, त्यसै को कारणले न्नन्मत्त भावको
बदलामा मे रो-पन अएको छ। यन्द न्नन्मत्त सन्म्झयौ भने गराईने वाला बाबालाइ सम्झतछौ। गने गराईने वाला
स्वामीले सदा नै श्रेष्ठ गराईनु हु तछ। न्नन्मत्तपनको बदलामा राज्यका प्रवृन्त्तहरू गृहस्थी बने का छन्। गृहस्थीमा बोझ
हु तछ र न्नन्मत्त भावमा हल्का पन हु तछ। जब सम्म हल्का हुँ दैनौ तब सम्म न्नयु ण शन्क्त पन्न हुँ दैन। न्नन्मत्त छौ त्यसै ले
हल्का छौ त्यसै ले न्नणुय शन्क्त श्रेष्ठ छ, त्यसै ले सदा न्नन्मत्त रहनु छ। न्नन्मत्त छौ, यो भावना फलदायक छ। भावनाको
फल न्मल्छ। त्यसै ले यो न्नन्मत्तपनको भावनाले सदा श्रेष्ठ फल न्दआरहतछ। त्यसै ले सबै साथीहरूलाइ यो स्मृन्त
न्दलाउ– न्नन्मत्त भाव, ट्रस्टीपनको भाव राख। तब यो राजनीन्त न्वश्वको लान्ग श्रेष्ठ नीन्त हु नेछ। सारा न्वश्वले यस
भारतको राजनीन्तलाइ नक्कल गने छन्। तर यसको अधार ट्रस्टीपनको भाव ऄथाु त् न्नन्मत्त भाव हो।
कुमारहरू सँ ग:– कुमार ऄथाु त् सवु शन्क्तहरूलाइ, सवु खजानाहरूलाइ जम्मा गरे र ऄरूलाइ पन्न शन्क्तवान बनाईने
से वा गने वाला। सदा यही से वामा व्यस्त रहतछौ न्न। व्यस्त रह्यौ भने ईतनन्त भआरहने छ। यन्द ऄन्लकन्त पन्न खाली
भयो भने व्यथु चल्ने छ। समथु रहनको लान्ग व्यस्त रहने गर। अफ्नो समय तान्लका बनाउ। जसरी शरीरको समय
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तान्लका बनाईँ छौ त्यसरी बुन्िको पन्न समय तान्लका बनाउ। बुन्िले व्यस्त रहने योजना बनाउ। व्यस्त रह्यौ भने
सदा ईतनन्त प्रात ग गने छौ। अजकलको समय प्रमाण कुमार जीवनमा श्रेष्ठ बतनु, धेरै ठूलो भाग्य हो। हामी श्रेष्ठ
भाग्यवान अत्मा हौं, यही सदा सोच। याद र से वाको सदा सततुलन रहोस्। सततुलन राख्ने हरूलाइ सदा अशीवाु द
प्रात ग भआरहतछ। ऄच्छा–
चुन्नएका न्वशेष ऄव्यक्त महावाक्य:–
परमात्म प्यारमा सदा डुन्बराख
परमात्म प्यार अनतदमय झूला हो, यस सुखदाइ झूलामा झूल्दै सदा परमात्म प्यारमा डुन्बरह्यौ भने कन्हल्यै कुनै
पररन्स्थन्त ऄथवा मायाको हलचल अईन सक्दैन। परमात्म-प्यार ऄन्सन्मत छ, ऄटल छ, यन्त छ जो सवु लाइ प्रात ग
हु न सक्छ। तर परमात्म-प्यार प्रात ग गने न्वन्ध हो– तयारा बतनु। जो जन्त तयारा हु तछ त्यन्त उ परमात्म प्यारको
ऄन्धकारी हु तछ। परमात्म प्यारमा समान्हत भएका अत्माहरू कन्हल्यै पन्न हदको प्रभावमा अईन सक्दैनन्। सदा
बे हदको प्रान्त गहरूमा मग्न रहतछन्। ईनीहरूबाट सदा रूहानी सुगतध अईँ छ। प्यारको न्नशानी हो– जो सँ ग प्यार हु तछ
ईसमान्थ सबै समपुण गररन्दतछन्। बाबाको बच्चाहरू सँ ग यन्त प्यार छ, जो सदा प्यारको जवाफ न्दनको लान्ग यन्त
लामो पत्र ले ख्नुहुतछ। याद-प्यार न्दनु हु तछ र साथी बने र सदा सथ रहने वचन पूरा गनु हु तछ। त्यसै ले यस प्यारमा
अफ्ना सबै कजोरीहरूलाइ समात ग गररदेउ। बच्चाहरू सँ ग बाबाको प्यार छ त्यसै ले सदा भतनु हु तछ– बच्चाहरू जो
छौ, जस्ता छौ, मे रा हौ। त्यसै गरी न्तमीहरू पन्न सदा प्यारमा डुबे र न्दलबाट भन– बाबा जो हु नुहुतछ, सबै हजुर नै हो।
कन्हल्यै पन्न ऄसत्यको राज्यको प्रभावमा नअउ। जो सँ ग प्यार हु तछ ईसलाइ याद गररँ दैन, त्यसको याद स्वत:
अईँ छ। के वल प्यार न्दलको होस्, सच्चा र न्नःस्वाथु होस्। जब भतछौ मे रो बाबा, प्यारो बाबा, प्यारोलाइ कन्हल्यै
भुल्न सन्कदैन। न्न:स्वाथु प्यार बाबा बाहेक कुनै अत्माबाट न्मल्न सक्दैन त्यसै ले कन्हल्यै मतलबले याद नगर,
न्न:स्वाथु प्यारमा डुन्बराख। परमात्म-प्यारको ऄनुभवी बन र यही ऄनुभवले सहजयोगी बने र ईन्डरहने छौ। परमात्मप्यार ईडाईने साधन हो। ईड्ने हरू कन्हल्यै धतीको अकषुणमा अईन सक्दैनन्। मायाको जन्त सुकै अकन्षुत रूप
होस् तर त्यो अकषुण ईड्तीकला भएकाहरू सम्म पुग्न सक्दैन। यो परमात्म प्यारको डोरीले टाढा-टाढाबाट ताने र
ल्याईँ छ। यो यस्तो सुखदायी प्यार हो, जो यस प्यारमा एक से केतड पन्न डुब्ने छ, ईसले ऄने क दु:ख भुल्ने छ र
सदाको लान्ग सुखको झूलामा झूल्न लाग्ने छ। जीवनमा जे चान्हतछ यन्द त्यो कसै ले न्दतछ भने त्यही प्यारको
न्नशानी हु तछ। त्यसै ले बाबाको न्तमी बच्चाहरू सँग यन्त प्यार छ जसले जीवनका सुख-शान्ततका सबै कामनाहरू
पूणु गररन्दनु हु तछ। बाबाले सुख मात्रै न्दनु हु तन तर सुखको भण्डारको मान्लक बनाआन्दनु हु तछ। साथ-साथै श्रेष्ठ
भाग्यको रे खा ले ख्ने कलम पन्न न्दनु हु तछ, जन्त चाहतछौ त्यन्त भाग्य बनाईन सक्ने छौ– यही परमात्म प्यार हो। जो
बच्चा परमात्म प्यारमा सदा डुन्बरहने , हराआरहने हु तछन् न्तनीहरूको झलक र फलक, ऄनुभून्तका न्करणहरू यन्त
शन्क्तशाली हु तछन् जहाँ कुनै पन्न समस्याले नन्जक अईन त छोड, अँखा ईठाएर हेनु पन्न सक्ने छैन। ईनीहरूलाइ
कन्हल्यै पन्न कुनै पन्न प्रकारको मे हनत हु न सक्दैन।
बाबाको बच्चाहरू सँ ग यन्त प्यार छ जो ऄमृतबे ला देन्ख नै बच्चाहरूको पालना गनु हु तछ। न्दनको अरम्भ नै कन्त
श्रेष्ठ हु तछ। स्वयं भगवानले न्मलन मनाईनको लान्ग बोलाईनु हु तछ, रूहररहान गनु हु तछ, शन्क्त भनु हु तछ। बाबाको
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प्यारको गीतले न्तमीहरूलाइ ईठाईँ छ। कन्त स्ने हले बोलाईनु हु तछ, ईठाईनु हु तछ– मीठे बच्चे , न्प्रय बच्चे अउ...।
त्यसै ले यस प्यारको पालनाको यथाथु स्वरूप हो “सहज योगी जीवन”। जो सँ ग प्यार हु तछ, ईसलाइ जे रारो ो लाग्छ
त्यही गररतछ। त्यसै ले बाबालाइ बच्चाहरू न्नराश भएको रारो ो लाग्दैन। त्यसै ले कन्हल्यै पन्न यो न भतनु– के गने कुरा
नै त्यस्तो न्थयो त्यसै ले न्नराश भएँ ... यन्द कुरा न्नराश हु ने अए पन्न न्तमी त्यस न्स्थन्तमा नअउ।
बापदादाको बच्चाहरू सँग यन्त प्यार छ जुन सम्झनु हु तछ हरे क बच्चा म भतदा पन्न ऄगान्ड जाईन्। दुन्नयाँ मा पन्न
जो सँ ग धेरै प्यार हु तछ, ईसलाइ अफू भतदा पन्न ऄगान्ड बढाईँ छन्। यही प्यारको न्नशानी हो। बापदादाले
भतनुहुतछ– मे रा बच्चाहरूमा ऄब के ही पन्न कमी नरहोस्, सबै सम्पूणु, सम्पतन र समान बनुन्। अन्दकाल,
ऄमृतबे लामा अफ्नो न्दलमा परमात्म प्यारलाइ सम्पूणु रूपले धारण गर। यन्द न्दलमा परमात्म प्यार, परमात्म शन्क्त,
परमात्म ज्ञान पूरा छ भने कन्हल्यै कोही तफु पन्न लगाव ऄथवा स्ने ह जान सक्दैन।
यस्तो परमात्म प्यार यही एक जतममा नै प्रात ग हु तछ। ८३ जतम देव अत्मा वा साधारण अत्माहरूद्वारा प्यार न्मल्यो,
ऄन्हले मात्र परमात्म प्यार न्मल्छ। त्यो अत्माको प्यारले राज्य-भाग्य गुमाआन्दतछ र परमात्म प्यारले राज्य-भाग्य
न्दलाईँ छ। त्यसै ले यस प्यारको ऄनुभून्तमा समान्हत भआराख। बाबा सँ ग सच्चा प्यार छ भने प्यारको न्नशानी हु तछ–
समान र कमाु तीत बतनु। कताु भएर कमु गर र गराउ। कमे न्तद्रयले न्तमीबाट नगराओस् तर न्तमीले कमे न्तद्रयद्वारा
गराउ। कन्हल्यै पन्न मन, बुन्ि ऄथवा संस्कारको वशमा भएर कुनै पन्न कमु नगर।
वरदान:– न्नबुलबाट बलवान बने र ऄसम्भवलाइ सम्भव बनाईने न्हम्मतवान अत्मा भव
“न्हम्मते बच्चे मदते बाबा” यस वरदानको अधारमा न्हम्मतको पन्हलो दृढ संकल्प गर्यौ– मलाइ
पन्वत्र बतनु नै छ र बाबाले पदमगुणा मदत पन्न न्दनु भयो– न्तमी अत्माहरू ऄनान्द-अन्द पन्वत्र हौ,
ऄने क पटक पन्वत्र बतयौ र बन्नरहने छौ। ऄने क पटकको स्मृन्तले समथु बतयौ। न्नबु लबाट यन्त
बलवान बतयौ जसले गदाु चुनौती न्दतछौ– न्वश्वलाइ पन्न पावन बनाएर देखाईँ छौ, जसलाइ ऊन्ष मुन्न
महान अत्माहरूले पन्न सम्झतछन्– प्रवृन्त्तमा रहेर पन्वत्र रहन मुन्श्कल छ, त्यसलाइ न्तमीहरूले ऄन्त
सहज भतछौ।
स्लोगन:– दृढ संकल्प गनु नै व्रत न्लनु हो, सच्चा भक्तले कन्हल्यै व्रत तोड्दैनन्।
ब्रह्मा बाबा समान बतनको लान्ग न्वशे ष पुरुषाथु:–
जसरी ब्रह्मा बाबा साधारण रूपमा भएर पन्न ऄसाधारण ऄथवा ऄलौन्कक न्स्थन्तमा रहनु भयो त्यसै गरी बाबालाइ
ऄनुसरण गर। जसरी ताराहरूको संगठनमा जुन न्वशे ष न्सतारा हु तछ, त्यसको चमक र झलक टाढाबाट नै तयारा र
प्यारा लाग्छ। त्यसै गरी न्तमी तारा पन्न साधारण अत्माहरूको बीचमा न्वशे ष अत्मा देन्खयोस्।
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