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‚मीठे बच्चे– अफ्नो सौभाग्य बनाईनको लासग इश्वरीय सेवामा लासगहाल, माता-कतयाहरूलाइ
बाबामासथ बसल चढ्ने ईमंग (ईछल) अईनु पछछ , सशव शसक्तहरूले नै बाबाको नाम प्रत्यक्ष गनछ सक्छन्।‛
प्रश्न:–
सबै कतयाहरूलाइ बाबाले कुनचासहिँ शुभ राय सदनु हु तछ?
ईत्तर:–
हे कतयाहरू– ऄब कमाल गरेर देखाउ। सतमी मम्मा समान बतनु छ। ऄब लोक-लाज छोड।
नष्टोमोह बन। यसद ऄधर कतया बतयौ भने दाग लाग्छ। रंगी-सवरंगी मायाबाट बचे र रहनु छ।
सतमीले इश्वरीय से वा गरेमा हजारौं अएर सतम्रो चरणमा पने छन्।
ओम् शासतत। सतमी सशव शसक्तहरू हौ ईमंगमा अईने वाला। बाबा मासथ बसल चढ्ने ईमंग अईनु पछछ ।
यसै लाइ भसनतछ इश्वरीय नशा (मौलाइ मस्ती)। बाबालाइ सम्मुखमा देख्नु पने हु तछ, को को बसे का
छन्? वास्तवमा क्लासमा बै ठक यस्तै हु नु पछछ जसले गदाछ सटचरको नजर हरेकमासथ पनछ सकोस्। यो
सतसङ्ग जस्तै हो। तर के गने ? ड्रामाको भावी नै यस्तै छ। क्लासमा क्रमबि (नम्बरवार) बसाईन
ससकदैन। छोरा-छोरीलाइ ऄनुहार देख्ने प्यास हु तछ सन, त्यस्तै सपता पसन प्यासी हु तछन्। छोरा-छोरी सवना
घरमा ऄतधकार सम्झतछन्। सतमी बच्चाहरू ईज्यालो बनाईने वाला हौ। अफ्नो देशमा त के , सारा
दुसनयािँ मा ईज्यालो बनाईने वाला हौ।
गीत:–
माता ओ माता तू है सबकी भाग्य सवधाता...
ओम् शासतत। यी गीत पसन सतम्रो शास्त्र हु न्। सवछ शास्त्रमयी सशरोमसण गीता हो ऄसन सबै शास्त्र महाभारत,
रामायण, सशव पुराण, वे द, ईपसनषद् असद यसै बाट सनस्के का हु न्। अियछ छ सन। मनुष्यहरूले भतछन्–
सफल्मको गीत बजाईिँ छन्। शास्त्र त कुनै सयनीहरू सिँ ग छैन। हामी भतछौं– यी गीतहरूबाट जुन ऄथछ
सनस्कतछ, सबै वे द, ग्रतथ असदको सार सनक्ले र अईिँ छ। (गीत बज्यो) यो हो मम्माको मसहमा। माताहरू
त धेरै छन्। तर मुख्य हु न् जगदम्बा। सयनै जगदम्बाले स्वगछ को द्वार खोसल्छन्। फे रर पसहले ईनी स्वयं नै
जगत्की मासलक बसतछन् भने ऄवश्य मािँ को साथ सतमी बच्चाहरू पसन हु नेछौ। ईनै को गायन छ– सतमी
माता-सपता... सशवबाबालाइ नै माता-सपता भसनतछ। यहािँ जगदम्बा पसन सछन् भने जगसत्पता पसन छन्।
तर ब्रह्माको यसत धेरै नाम वा मसतदर असद छैनन्। के वल ऄजमे रमा ब्रह्माको मसतदर प्रख्यात छ, त्यहािँ
ब्राह्मण पसन रहतछन्। ब्राह्मण दुइ प्रकारका हु तछन्– सारससि र पुष्करणी। पुष्करमा रहने लाइ पुष्करणी
भसनतछ। तर ती ब्राह्मणहरूलाइ यो कहािँ थाहा छ र! हामी ब्रह्मा मुख वंशावली हौं भतछन्। जगत्
ऄम्बाको नाम त धेरै प्रससि छ। ब्रह्मालाइ यसत धेरै जातदैनन्। कसै लाइ धेरै धन समल्यो भने सम्झतछन्
साधु-सततहरूको कृपा हो। इश्वरको कृपा सम्झदैनन्। बाबा भतनुहुतछ– म बाहेक ऄतय कसै ले पसन कृपा
गनछ सक्दैन। मै ले त संतयासीहरूको पसन मसहमा नै गछुछ । यसद यी संतयासीहरू पसवत्र न भएको भए संसार
सवकारमा जले र मने सथयो। सद्गसत दाता त एकै बाबा हु नु हु तछ। मनुष्यले मनुष्यको सद्गसत गनछ सक्दैन।
बाबाले सम्झाईनु भएको छ– सतमी सबै सीताहरू शोक वासटकामा छौ। दु:खमा शोक त हु तछ हैन?
सबमारी असद भयो भने के दु:ख हुिँ दैन होला? सबरामी भएमा ऄवश्य ख्याल चल्ने छ– कसहले सनको
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होला? यस्तो त भसनदैनसक सबरामी नै भआराखौं। ठीक हु नको लासग पुरुषाथछ गछछ न्। नत्र दवाइ असद सकन
गछछन्? ऄब बाबा भतनुहुतछ– म सतमी बच्चाहरूलाइ यी दु:ख, सबमारी असदबाट छुटाएर पुरस्कार
सदतछु। माया रावणले सतमीलाइ दु:ख सदएको छ। मलाइ त भतछन् सृसष्टको रचसयता। सबै ले भतछन्–
भगवानले दु:ख सदनको लासग सृसष्ट रच्नु भएको हो र! स्वगछ मा यस्तो कहािँ भतने छन् र! यहािँ दु:ख छ,
त्यसै ले मनुष्यले भतछन् भगवानलाइ के अवश्यकता सथयो जसकारण दु:खको सृसष्ट रच्नुभयो, ऄतय कुनै
काम सथएन र? तर बाबा भतनुहुतछ– यो सुख-दु:ख, हार-सजतको खे ल बने को छ। यहािँ नै खे ल हु तछ– राम
र रावणको। रावण सिँ ग हारेमा हार हु तछ ऄसन फे रर रावण मासथ सवजय प्राप्त गरेमा रामको बतछन्। राम
भसनतछ सशवबाबालाइ। रामको पसन र सशवको पसन नाम त सलनु पछछ, बुझाईनको लासग। सशवबाबा
बच्चाहरूको मासलक ऄथवा नाथ हु नु हु तछ। ईहािँ ले सतमीलाइ स्वगछ को मासलक बनाईनु हु तछ। बाबाको
वसाछ नै हो स्वगछ को प्रासप्त फे रर त्यसमा पद पसन हु तछ। स्वगछ मा त देवताहरू नै रहतछन्। ऄब सुतदर स्वगछ
बनाईने वालाको मसहमा सुन।
(गीत) सबै की सौभाग्य सवधाता यी जगदम्बा नै हु न्। ईनलाइ कसैले जातदैनन्। ऄम्बाजीमा त धेरै
मासनसहरू जातछन्। यी बाबा पसन धेरै पटक गएका छन्। बबुलनाथको मसतदरमा, लक्ष्मी-नारायणको
मसतदरमा धेरै पटक गएका होलान्। तर के ही पसन थाहा सथएन। कसत बे समझ सथए। ऄब मै ले सयनलाइ
कसत समझदार बनाएको छु। जगदम्बाको ईपासध (टाआटल) कसत ठूलो हो– संसारकी सौभाग्य सवधाता।
ऄब सतमीले ऄम्बाजीको मसतदरमा गएर से वा गनछु पछछ। जगत् ऄम्बाका ८४ जतमहरूको कहानी बताईनु
पछछ। हु न त मसतदरहरू त धेरै छन्। मम्माको यस सचत्रलाइ त मातने छैनन्। ठीक छ, त्यही ऄम्बाको मूसतछ को
बारे मा नै सम्झाउ र साथमा यो गीत पसन सलएर जाउ। यो गीत नै सतम्रो सच्चा गीता हो। से वा त धेरै छ
सन। तर से वा गने बच्चाहरूमा पसन सच्चाआ चासहतछ। सतमी यो गीत जगत् ऄम्बाको मसतदरमा सलएर
जाउ ऄसन बजाएर सम्झाउ। जगदम्बा पसन कतया हु न्, ब्राह्मणी हु न्। जगदम्बालाइ यसत धेरै हात सकन
सदआएको हो? सकनसक ईनका सहयोगी बच्चाहरू धेरै छन्। शसक्त से ना हु न् सन। त्यसै ले सचत्रहरूमा धेरै
हात देखाएका छन्। शरीर त कसरी देखाईने ? हातहरू देखाईन सहज छ, सुहाईिँ छ पसन। खुट्टा राख्ने हो
भने त थाहा छैन कस्तो रूप हु ने सथयो। ब्रह्माका पसन हातहरू देखाईिँ छन्। सतमी सबै ईनका बच्चा हौ, तर
यसत धेरै हात त सदन ससकदैन। सतमी कतया-माताहरूलाइ से वामा लाग्नु पछछ। अफ्नो सौभाग्य बनाउ।
ऄम्बाको मसतदरमा सतमी यो गीत बजाएर मसहमा गर्यौ भने धेरै अईिँ छन्। सतमीले यसत नाम प्रख्यात
गने छौ जसत पुरानाले पसन गरेका छैनन्। यी साना-साना कतयाहरूले कमाल गनछ सक्छन्। बाबाले के वल
एकलाइ होआन, सबै कतयाहरूलाइ भतनुहुतछ। हजारौं अएर सतम्रो चरणमा पने छन्। ईनको ऄगासड
(मसतदरमा) यसत झुक्दैनन् जसत सतम्रो ऄगासड झुक्ने छन्। हो, यसमा लोकलाजलाइ छोड्नु छ। सबल्कुलै
नष्टोमोह हु नु छ। भन– मलाइ त सववाह गनछु नै छैन, हामी त पसवत्र रहेर दुसनयािँ लाइ स्वगछ बनाईने से वा
गछौं। ऄधर कुमारीलाइ त फे रर पसन दाग लाग्छ। कुमारीले सववाह गरेमा दाग लाग्न सुरु हु तछ। रंगीसवरंगी माया लाग्छ। यस जतममा मनुष्य के बाट के हु न सक्छ! मम्मा पसन यसै जतममा भएकी हु न्।
ऄरूलाइ पदवी समल्छ ऄल्पकालको लासग। मम्मालाइ समल्छ २१ जतमको लासग। सतमी पसन नरबाट
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नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बसनरहेका छौ। सम्पूणछ पास भएपसछ फे रर दैवी जतम समल्छ। ऄरूलाइ समल्छ
ऄल्पकाल सुख, त्यसमा पसन कसत सचतता रहतछ। हामी त छौं गुप्त। हामीलाइ बासहरी शो गनछु छैन।
ईनले शो गछछन्। यो राज्य त मृगतृष्णा समान छ। शास्त्रमा पसन िोपदीले भसनन्– ऄतधाहरूको सततान
ऄतधा। यो जसलाइ राज्य सम्झतछौ, यो त ऄब समाप्त भयो सक भयो। रगतको नदी बग्नु छ।
पासकस्तानको जब सवभाजन भयो, त्यसतबे ला घर-घरमा कसत मारसपट गथे। ऄब त सहिँड्दा-सहिँड्दै बाटै मा
मारसपट हु तछ। कसत रगत बग्छ। के यसै लाइ स्वगछ भसनतछ? के यही नयािँ सदल्ली, नयािँ भारत हो र? नयािँ
भारत त स्वगछ (पररस्तान) सथयो। ऄसहले त सवकारहरूको प्रवे श भएको छ, ठूला दुश्मन छन्। रामरावणको जतम भारतमा नै देखाईिँ छन्। सशवजयतती बे लायतमा मनाईिँ दैनन्, यहािँ नै मनाईिँ छन्। सतमीलाइ
थाहा छ– रावण कसहले अईिँ छ? जब सदन पूरा भएर रात भयो, तब रावण अयो। जसलाइ वाममागछ
भसनतछ। देखाईिँ छन् पसन, वाममागछ मा गएपसछ देवताहरूको के हालत हु तछ।
सतमी बच्चाहरूले से वा गनछु पछछ। जो स्वयं जागृत हु तछ ईसै ले जागृत गनछ सक्ने छ। बाबा त शुभ सचततक
हु नु हु तछ। भतनुहुतछ– कतै सयनलाइ मायाको थप्पड नलागोस्। सबरामी (मायाबाट) भएमा से वा गनछ
सक्ने छैनौ। जगत् ऄम्बालाइ नै ज्ञानको कलश समल्छ, लक्ष्मीलाइ होआन। लक्ष्मीलाइ धन सदआएको छ,
जसले गदाछ दान गनछ ससक्छन्। तर त्यहािँ दान असद त हुिँ दैन। दान जसहले पसन गररबहरूलाइ गररतछ।
त्यसै ले कतयाहरूले यसरी मसतदरहरूमा गएर सेवा गरेमा धेरै अईिँ छन्। स्याबासी सदतछन्, पाई पछछन्।
माताहरूको मान पसन छ। माताहरू सुनेर प्रफुसल्लत पसन हु तछन्। पुरुषहरूलाइ फे रर अफ्नो नशा रहतछ।
बाबाले सम्झाईनु भएको छ– यी साकार हु न् बसहमछु खी। सयनमा जो भगवान रहनु हु तछ, ईहािँ हु नु हु तछ
इश्वरका पसन इश्वर। कृष्णलाइ भगवान् कृष्ण भसनतछ सन। हामीले त भतदछौं कृष्णका पसन इश्वर ईहािँ
परमात्मा हु नु हु तछ। ईहािँ लाइ यो घर (रथ) सदआएको छ। त्यसै ले यी घर मासलक्नी (ल्याण्डले सड) र घर
मासलक (ल्याण्डलडछ ) दुवै हु न्। यी पुरुष पसन हु न् भने स्त्री पसन हु न्। ऄचम्म छ सन।
भोग लासगरहेको छ। ठीक छ, बाबालाइ सबै को याद-प्यार देउ। खुशी सिँ ग सलाम पठाआतछ बडे
ईस्तादलाइ। यो पसन एक चलन हो। जसरी सुरुमा साक्षात्कार हु त्यो, त्यस्तै ऄतत्यमा पसन बाबाले धेरै
बहलाईनु हु नेछ। अबूमा धेरै बच्चाहरू अईने छन्। जे हु तछ, सो देख्ने छौ। 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:– ०८-०४-६८
यो इश्वरीय समशन चसलरहेको छ। जो अफ्नो देवी-देवता धमछ का हु न्, ईनै अईिँ छन्। जसरी ईनीहरूको
समशन छ सक्रसियन बनाईने । जो सक्रसियन बतछन्, ईनलाइ सक्रसियन सडनायस्टीमा सुख समल्छ। तलव
धेरै समल्छ, त्यसै ले धेरै सक्रसियन भएका छन्। सहतदूहरूले यसत धेरै पै सा असद सदन सक्दैनन्। यहािँ
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भ्रष्टाचार धेरै छ। बीचमा घुस नसलने हो भने नोकरीबाट नै जवाफ समल्छ। बच्चाहरूले बाबा सिँ ग
सोध्छन्– यस ऄवस्थामा के गरौं? भतनुहुतछ– युसक्तले काम गर, फे रर शुभ कायछ मा लगाआदेउ।
यहािँ सबै ले बाबालाइ पुकाछछन्– अएर हामी पसततलाइ पावन बनाईनुहोस्, मुक्त गनछु होस्, घर सलएर
जानुहोस्। बाबाले ऄवश्य घर सलएर जानु हु तछ। घर जानको लासग यसत भसक्त असद गछछन्। तर जब
बाबा अईनु हु तछ तब नै लै जानु हु तछ। भगवान् हु नु हु तछ नै एक। यस्तो होआन, सबै मा भगवान् अएर
बोल्नुहुतछ। ईहािँ लाइ अईनु नै संगममा पछछ। ऄसहले सतमी यस्ता-यस्ता कुरा मातदैनौ। पसहले मात्यौ।
ऄब सतमी भसक्त गदैनौ। सतमीले भतछौ, हामी पसहले पूजा ग्यौं। ऄब बाबा अईनु भएको छ हामीलाइ
पूज्य देवता बनाईनको लासग। ससक्खहरूलाइ पसन सम्झाउ। गायन छ सन– मनुष्यबाट देवता...।
देवताहरूको मसहमा हो सन। देवताहरू रहतछन् नै सत्ययुगमा। ऄसहले हो कसलयुग। बाबा पसन
संगमयुगमा पुरुषोत्तम बतने सशक्षा सदनु हु तछ। देवताहरू हु तछन् सबै भतदा ईत्तम, त्यसै ले त यसत पूजा
गछछन्। जसको पूजा गछछन्, ती ऄवश्य कुनै समयमा सथए, ऄसहले छैनन्। सम्झतछन् यो राजधानी
सबसतसके को छ। ऄसहले सतमी गुप्त छौ। हामी सवश्वको मासलक बतदैछौं भतने कुरा कहािँ जाने का छन् र!
सतमीलाइ थाहा छ– हामी पढे र यो बतने छौं। त्यसै ले पढाआमा पूरा ध्यान सदनु छ। बाबालाइ धेरै प्रे म सिँ ग
याद गनछु छ। बाबाले हामीलाइ सवश्वको मासलक बनाईनु हु तछ भने सकन याद नगरौं? फे रर दैवीगुण पसन
चासहतछ। ऄच्छा– रूहानी बच्चाहरूलाइ रूहानी बाबा एवं दादाको याद-प्यार, गुडनाआट, नमस्ते ।
धारणाको लासग मुख्य सार:–
१)
यस दुसनयािँ मा अफ्नो बासहरी शो गनछु छैन। सम्पूणछ पास हु नको लासग गुप्त पुरुषाथछ गरररहनु
छ।
२)
यस रंगी-सवरंगी दुसनयािँ मा फिँ स्नु हुिँ दैन। नष्टोमोह बने र बाबाको नाम प्रत्यक्ष गने से वा गनछु छ।
सबै को सौभाग्य जगाईनु छ।
वरदान:– सदा खुशीको खुराक खाने र खुवाईने खुशहाल, खुशनशीब भव
सतमी बच्चाहरू सिँ ग सच्चा ऄसवनाशी धन छ, त्यसै ले सतमी सबै भतदा धनवान् हौ। चाहे
सुख्खा रोटी नै खाए पसन त्यो सुख्खा रोटीमा खुशीको खुराक भररएको हु तछ, यसको
ऄगासड ऄरू कुनै खुराक छैन। सबै भतदा राम्रो खुराक खाने , सुखको रोटी खाने सतमीहरू
हौ। त्यसै ले सदा खुशहाल छौ। यस्तो खुशहाल बसनराख, ऄरू पसन सतमीलाइ देखेर
खुशहाल बनून् तब भसनतछ खुशनशीब (भाग्यशाली) अत्मा।
स्लोगन:– ज्ञानी उ नै हो, जसको एक संकल्प वा बोली पसन व्यथछ नजाओस्।

4/4

