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‚मीठे बच्चे– ऄसवनाशी सजछ न सिँ ग के ही पसन लुकाईनु हुिँ दैन, ऄवज्ञा भयो भने क्षमा माग्नु पछछ , नत्र बोझ
चढ्दै जातछ, सनतदक बतन पुग्छौ।‛
प्रश्न:–
सच्चा कमाइको अधार के हो? ईतनसतमा सवघ्न सकन पछछ ?
ईत्तर:–
सच्चा कमाइको अधार पढाआ हो। यसद पढाआ ठीक छैन भने सच्चा कमाइ गनछ सक्दैनौ।
ईतनसतमा सवघ्न तब नै पछछ, जब सङ्ग ठीक हुिँ दैन। भसनतछ पसन– सङ्गले ताछछ कुसङ्गले
डुबाईिँ छ। सङ्ग खराब भयो भने पढ्दैनन्, फे ल हु तछन्। सङ्गले नै एक-ऄकाछ लाइ
रसातलमा पुर्याआसदतछ, त्यसै ले सङ्गदोषबाट सतमी बच्चाहरूले धेरै सम्हाल गनछु पछछ।
गीत:–
तू प्यार का सागर है...
ओम् शासतत। बे हदका बाबाको मसहमा बच्चाहरूले गछछन्। यो हो भसक्तमागछ को मसहमा। सतमी सपूत
बच्चाहरूले ऄसहले सम्मुखमा बाबाको मसहमा गछौ। सम्झतछौ– बे हदका बाबा अएर हामीलाइ ज्ञान
सदइ स्वगछ को मासलक बनाआरहनु भएको छ सकनसक ज्ञानका सागर ईहािँ नै हु नु हु तछ। इश्वरमा ज्ञान छ।
त्यसलाइ भसनतछ इश्वरीय ज्ञान। परमसपता परमात्मा ज्ञान सदने वाला हु नु हु तछ। कसलाइ?
बच्चाहरूलाइ। जसरी सतम्रो मम्मालाइ सवद्याकी देवी (गडे ज ऄफ नले ज) नाम रासखएको छ। त्यसै ले
जब जगत् ऄम्बा सवद्याकी देवी हु न् भने ईनका बच्चाहरूमा पसन त्यही ज्ञान हु नु पछछ। सवद्याकी देवी
सरस्वतीलाइ भगवानले ज्ञान सदनु हु तछ। तर कसद्वारा सदनु हु तछ? यो धेरै बुझ्नु पने कुरा छ। दुसनयािँ लाइ
थाहा छैन– जगत् ऄम्बा को हु न्? यो त बच्चाहरूलाइ थाहा छ– जगत् ऄम्बा त एक नै हु नु पछछ। नाम
धेरै रासखसदएका छन्। मनुष्यहरू त यो जातदैनन् सक सयनी प्रजासपता ब्रह्माको मुख वंशावली सरस्वती
हु न्। ईनलाइ ज्ञान सदने वाला परमसपता परमात्मा हु नु हु तछ। सृसष्ट चक्र कसरी घुम्छ– यो ज्ञान परमसपताले
सदनु हु तछ। बाबाले ज्ञान सदनुभयो बच्चाहरूलाइ। सरस्वतीलाइ कसरी समल्यो? ऄवश्य प्रजासपता
ब्रह्माको मुख वंशावली हु न् भने परमसपता परमात्मा जो ज्ञानका सागर हु नु हु तछ, ईहािँ ले यस मुखद्वारा
सरस्वतीलाइ ज्ञान सदनु भएको हु नु पछछ। त्यही ज्ञान फे रर ऄरूलाइ पसन सदनु भएको होला। गड फादरले
पढाईनु हु तछ भने ऄवश्य परमसपता परमात्माका बच्चाहरू मास्टर भगवान् भए सन। त्यसै ले नाम
रासखएको छ सवद्याकी दे वी (गडे ज ऄफ नले ज)। बच्चाहरूलाइ थाहा छ– हामी ऄसन हाम्री मम्माले ज्ञान
सलआरहेका छौं ज्ञान सागरद्वारा, जसलाइ नै गीताका भगवान् भसनतछ। भगवान् त एक हु नु हु तछ। कुनै
देवता वा मनुष्य भगवान् हु न सक्दैन। ऄब सवद्याकी देवी (गडे ज ऄफ नले ज) हु न् भने कुनचासहिँ ज्ञान
होला त? राजयोगको। यस सहज राजयोगको ज्ञानले गडे ज ऄफ नले ज सरस्वती नै फे रर गडे ज ऄफ
लक्ष्मी बसतछन्। गडे ज ऄफ नले जको मसहमा त ऄवश्य बच्चाहरूको पसन हो। प्रजासपताका सबै सततान
ठहररए। मम्माका सततान भसनतन। यी प्रजासपता ब्रह्माको मुख कमलद्वारा रसचएका सततान हु न्। सतमी सबै
इश्वरीय सततान सनिय गछौ। इश्वर सपता भतनुहुतछ– म बच्चाहरूको नै सम्मुख हु तछु। ईनीहरूले नै
मलाइ सचतदछन्। जगत् ऄम्बा हु न् गडे ज ऄफ नले ज। यो सहज राजयोगको ज्ञान हो, नसक शास्त्रहरूको।
गडले सयनलाइ नले ज सदनुभयो र सयनी गडे ज कहलाआन्। जगत् ऄम्बा त माता ठहररन्। फे रर ऄको
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जतममा गडे ज ऄफ वे ल्थ (धनकी देवी), लक्ष्मी बसतछन्, जस सिँ ग मनुष्यहरू सभक्षा माग्छन्। त्यसै ले ससि
भयो बाबाद्वारा जगत् ऄम्बालाइ राजयोगको वसाछ समल्छ। ईनलाइ गडे ज ऄफ नले ज भसनतछ। ज्ञान
कमाइको स्रोत हो। यो हो सच्चा कमाइ जुन सच्चा बाबाद्वारा समल्छ। सतमी ऄब नम्बरवार पुरुषाथछ
ऄनुसार सच्चा कमाइ गरररहेका छौ। यसद पढाआ पढ्दैनौ भने सच्चा कमाइ हुिँ दैन। सङ्ग ठीक छैन भने
पढ्न सक्दैनौ, ईतनसत हुिँ दैन। सङ्गले ताछछ कुसङ्गले डुबाईिँ छ। सङ्ग खराब छ, पढ्दैनौ भने फे ल भएर
पछासड बससरहने छौ। सटचरले जातदछन्– यसको के कारण हो। सपताले जातदैनन्। हो, यसत त सपताले
ऄवश्य सम्झतछन्– पढाआ कम पढे छ, ऄवश्य खराब सङ्ग छ जसको कारण फे ल हु तछ। मानौं अपसमा
प्रे म छ, दुवैले पढ्दैनन् भने एक-ऄकाछ लाइ रसातलमा पुर्याआसदतछन्। सपताले सम्झतछन्– सयनीहरूले
पढ्दैनन्, सयनलाइ ऄलग गररसदनु पछछ। पढाआ सवना मनुष्यलाइ बे समझ भसनतछ। पढ्छन् भने भसनतछ
समझदार। भगवानको मतमा चल्दैनन् भने भसनतछ यो सौते नी बच्चा हो। तर ईनीहरूले ऄथछ जातदैनन्।
सतमीलाइ थाहा छ– कोही पढ्दैनन् भने फे रर पसतत नै रहन पुग्छन्, फे ल भएर भागतती हु न पुग्छन्। बाबा
भतनुहुतछ– ओहो रावण, सतमी मे रो बच्चाहरूलाइ पसन हप गररसदतछौ। कसत शसक्तशाली छौ। बच्चाहरू
शै तानको मतमा चल्न थाल्छन्। श्रीमतमा चल्दैनन्। अफू सिँग प्रण गनछु पछछ– कदम-कदम हामी बाबाको
मतमा चल्ने छौं। जो श्रीमतमा चल्दैनन् ईनीहरूलाइ असुरी मतवाला भसनतछ। बाबा बुसझहाल्नुहुतछ–
यसले त्यसत्त ईच्च पद पाईन सक्दैन, कसै लाइ सम्झाईन सक्दैन भने भसनतछ रावणको ऄधीनमा छ। योग
छैन जसबाट बुसि शुि हु न सकोस्। बुसिको योग पसन चासहतछ। इश्वरीय बच्चाहरूको चलन बडो
रोयल (सयाय) हु नु पछछ। जतम सलिँ दै होसशयार राजा त कोही हु न सक्दैन। त्यसै कारण बाबा भतनुहुतछ– ५
सवकाररूपी रावणमासथ सवजय प्राप्त गनछु पछछ , श्रीमतमा। जो श्रीमतमा चल्दैनन् ईनीहरूलाइ बाबा
भसनसदनु हु तछ सयनीहरू असुरी मतमा छन्। फे रर ईनीहरूमा कोही ५ प्रसतशत श्रीमतमा चल्छन्, कोही
१० प्रसतशत चल्छन्। त्यो पसन सहसाब छ।
जगत् ऄम्बा एईटै सछन्। जगत् ऄम्बा हु न् ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, यो ईनको पूरा नाम हो।
सरस्वतीलाइ नै ससतार सदआतछ। सयनी हु न् गडे ज ऄफ नले ज, ऄवश्य ईनका सततान पसन होलान्।
ईनीहरूको पसन वाद्य साधन (तंबूरा) हु नु पछछ। हेर, कल्पवृक्षमा यी सरस्वती बसे की छन्, राजयोग
सससकरहेकी छन् फे रर सयनी गएर लक्ष्मी बसतछन्, धन की देवी। यसमा हेल्थ, वे ल्थ, हेपीने स सबै अईिँ छ।
यो त परमसपता परमात्मा बाहेक कसै ले सदन सक्दैन। स्वगछ का रचसयता परमसपता ईहािँ हु नु हु तछ। ऄब
हेर, मम्मा से वा गरररहेकी सछन्। मानौं, कही िँ मम्मालाइ सनमतत्रण सदए भने पसहला मम्माको बारेमा जातनु
पने हु तछ। पसहला ज्ञान चासहतछ– सयनी को हु न्? दुसनयािँ ले त जातदैन। भतछन् कृष्णलाइ गाली समल्यो।
तर यो त हु न सक्दैन, ऄसम्भव छ। सबै भतदा धेरै गाली खाने त सशवबाबा हु नु हु तछ, से केतड नम्बरमा
गाली खाने वाला हु न् ब्रह्मा। कृष्ण र ब्रह्मा। तर कृष्णलाइ गाली सदन सक्दैनन्। मनुष्यहरूलाइ यो थाहा
छैनसक सरस्वती गडे ज ऄफ नले ज भसवष्यमा राधे बसतछन्। स्वयंवर पिात् लक्ष्मी बसतछन्, गडे ज ऄफ
वे ल्थ। त्यसमा हेल्थ, वे ल्थ, हेप्पीने स सबै अआहाल्छ। सतमीलाइ सम्झाईने धेरै नशा चासहतछ। मम्मा को
हु न्– यो सम्झाईनु पछछ सन। सयनी हु न् सरस्वती, ब्रह्माकी छोरी मुख वंशावली। सहतदूहरूले के ही पसन
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जातदैनन्। ज्ञान नै छैन। ऄतधश्रिा धेरै छ। ऄतधसवश्वासमा धेरै छन्। पूजा कसको गरररहेको छु, यो पसन
जातदैनन्। सक्रसियनहरूले अफ्नो क्राआस्टलाइ जातदछन्। ससक्खहरूलाइ थाहा छ– गुरुनानकले ससक्ख
धमछ स्थापना गरे। अफ्नो धमछ स्थापकलाइ जातदछन्। के वल सहतदूहरूले जाने का छैनन्। ऄतधश्रिाले
पूजा गरररहतछन्, ईनको कतछ व्यको बारेमा के ही पसन थाहा छैन। कल्पको अयु लामो गनाछ ले के ही पसन
बुझ्दैनन्। आस्लाम, बुसिस्ट असद पसछ अएका हु न्। ईनीहरूको ऄगासड ऄवश्य यी देवताहरू सथए।
ईनीहरूको पसन यसत समय होला। यसत ऄरू सबै धमछ हरूलाइ अधाकल्प लाग्छ भने यस एक धमछ लाइ
पसन अधाकल्प सदनु पछछ। लाखौ वषछ त भतन ससकदैन। सतमी जगत् ऄम्बाको मसतदरमा गएर
सम्झाईने छौ– यी गडे ज ऄफ नले जलाइ यो नले ज कसे ले सदयो? यस्तो त भसनदैन कृष्णले जगत्
ऄम्बालाइ नले ज सदए। तर यो पसन सम्झाईन ईसले सक्छ जसको ऄयायास राम्रो छ। कसै -कसै लाइ त
देह-ऄसभमान धेरै हु तछ। कोही न कोही समत्र सम्बतधी असद याद अआरहतछ। बाबा भतनुहुतछ– ऄरूलाइ
याद गर्यौ भने मे रो याद भुल्ने छौ। सतमी गायन पसन गछौ– ऄरू सङ्ग तोडे र एक सङ्ग जोड्ने छौ। ईहािँ
त ऄब यहािँ बस्नु भएको छ। बाबा हामी हजुरका हौं, हजुरको मतमा चल्ने छौं। यस्तो कुनै कमछ गने छैनौं
जसले गदाछ नाम बदनाम होस्। धेरै बच्चाहरूले यस्ता प्रकारका काम गछछन्, जसले नाम बदनाम हु तछ।
जबसम्म कसै ले बुझ्दैनन् तबसम्म गाली गरररहतछन्। नाम पसन त प्रख्यात भएको छ। ओहो, प्रभु सतम्रो
लीला गाआएको छ सन। तर बच्चाहरूले बुझ्न सक्छन्, ऄरू कसै ले जातदैनन्। बाबा भतनुहुतछ– प्यारा
बच्चाहरू! म त सनष्काम से वा गछुछ । ऄपकारीहरू मासथ पसन ईपकार गछुछ । यस सृसष्टलाइ सुनको चरा
बनाईिँ छु। नम्बरवन ईपकार गने वाला हुिँ । तर मनुष्यहरूले मलाइ सवछ व्यापी भनी धेरै गाली सदतछन्। म त
सतमी बच्चाहरूलाइ ज्ञान सदतछु। त्यसै ले यस ज्ञान यज्ञमा असुरी सम्प्रदायको सवघ्न धेरै पछछ। बाबा त
सम्झाईनु हु तछ जो बच्चाहरूले राम्रो सिँ ग बुझ्दैनन् ईनीहरूको कारण नै सवघ्न पछछ। ग्लासन गराईिँ छन्।
कसत बच्चाहरूले त धेरै राम्रो से वा गछछन्, कसतले सडसससवछ स पसन गछछन्। एकातफछ कसतले ससजछ ना गछछ न्
भने एकातफछ फे रर सवनाश पसन गछछन् सकनसक ज्ञान छैन। यो सूयछवंशी, चतिवंशी राजधानी स्थापना
भआरहेको छ। जसले पूरा बुझेका छैनन् ईनीहरूलाइ सम्झाईनु छ। दया त लाग्छ सन। बाबाको बने र फे रर
वसाछ सलएन भने त्यो के कामको रह्यो। बाबा समल्नु भएको छ, त्यसै ले पूरा पुरुषाथछ गरेर वसाछ सलनु पछछ ,
श्रीमतमा चल्नु पछछ। यस्तो कतछ व्य गनछु छैन जसले बाबाको ग्लासन होस्। बाबा जातनुहुतछ काम, क्रोध यी
महाशत्रु हु न्। सयनीहरूले नाक-कानबाट समासतरहतछन्। यो त हु तछ। सतनीहरूबाट पार पाईनु छ। कोही
त नाम-रूपमा फिँ स्छन्। सबै बच्चाहरू त एक समान हुिँ दैनन्। बाबाले फे रर पसन सावधान गराईनु हु तछ–
खबरदार रहनु! यस्तो ऄकतछ व्य कायछ गरेर यसद सनतदा गरायौ भने पद भ्रष्ट हु नेछौ। पहलवान सिँ ग माया
पसन पहलवान बने र लड्छ। बाबालाइ याद गदाछ -गदाछ मायाको तूफानले कता कता लै जातछ। बच्चाहरू
कसै ले सत्य बताईिँ दैनन्। राय पसन सलदैनन्। ऄसवनाशी सजछ न सिँ ग के ही पसन लुकाईनु हुिँ दैन। यसद
बताईिँ दैनौ भने झनै गतदा हु न पुग्छौ। यस्तो होआन, बाबा सवछ ज्ञ हु नु हु तछ, सबै बुझ्नुहुतछ। होआन, सतमी जुन
ऄवज्ञा गछौ त्यो अएर बताउ– सशवबाबा मबाट यो भूल भएको छ, क्षमा चाहतछु। क्षमा सलएनौ भने
भूल भआरहतछ ऄथाछ त् अफ्नो सशरमा पाप चढाआरहतछौ। बाबा त सम्झाईनु हु तछ– कल्प-कल्पाततरको
3/4

२०७५ मंससर २१ शुक्रबार ७-१२-२०१८ प्रात: मुरली ओम् शासतत ‚बापदादा‛ मधुबन
लासग अफ्नो पद भ्रष्ट नगर। यसद ऄसहले ईच्च पद बनाएनौ भने कल्प-कल्पाततर यस्तै हाल हु तछ। यो
नले ज हो। बाबा जातनुहुतछ– कल्प पसहला जस्तै राजाइ स्थापना भआरहेको छ। बापदादा धेरै बुझ्न
सक्नुहुतछ। सयनी फे रर पसन मुरब्बी बच्चा हु न्। माताहरूको मसहमा बढाईनु छ, माताहरूलाइ ऄगासड
रासखतछ। गोपहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ माताहरूलाइ ऄगासड ल्याउ। गोपहरूले पसन धेरै से वा गनछ
सक्छन्। सचत्र सलएर सम्झाउ– ईच्च भतदा ईच्च ईहािँ भगवान् हु नु हु तछ। फे रर छन् सत्रमूसतछ – ब्रह्मा-सवष्णुशंकर। ईनीहरूमा पसन ईच्च को छन्, कसको नाम छ? सबै ले भतने छन् प्रजासपता ब्रह्मा, जसद्वारा वसाछ
समल्छ। शंकर वा सवष्णुलाइ सपता भसनदैन। ईनीहरूबाट कुनै वसाछ समल्दैन। प्रजासपता ब्रह्मा ईनलाइ
भसनतछ। ईनीबाट के वसाछ समल्छ? ब्रह्मा हु न् सशवबाबाको बच्चा। सशवबाबा हु न् ज्ञानका सागर, स्वगछ
स्थापना गने वाला। त्यसै ले ऄवश्य स्वगछ को लासग सशक्षा समल्छ। यो राजयोगको लासग मत हो। ब्रह्माद्वारा
बाबाले श्रीमत सदनु हु तछ। यो हो देवता बतनको लासग। ब्रह्माकुमारी नै श्री लक्ष्मी गडे ज ऄफ वे ल्थ।
ईनीहरू ब्राह्मण, सयनीहरू देवी-देवता। सनराकारी दुसनयािँ मा सबै अत्माहरू हु न्। बच्चाहरूलाइ सम्झाईन
त धेरै सम्झाईनु हु तछ, तर कसै ले मात्र सम्झतछ। मनुष्यहरू त ऄतध-सवश्वासले संतयासी गुरुको ऄनुयायी
बतछन्। ईनीहरूबाट के समल्छ, यो पसन जातदैनन्। सटचरले त फे रर पसन जातदछन्, पद पाईिँ छन्। बािँ की
जसको ऄनुयायी बतछन् ईनीहरूबाट के प्रासप्त हु तछ, के ही पसन जातदैनन्। यो हो ऄतधश्रिा, ऄनुयायी त
हुिँ दै होआनन्। न ईनीहरूले अफूजस्तो बनाईिँ छन् र न सतमी ईनीहरूको जस्तो बतन सक्छौ। लक्ष्य ईद्देश्य के
हो– के ही पसन जाने का छैनन्। 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)
सङ्ग दोषबाट सदैव बचे र रहनु छ। सच्चा पढाआ पढे र सच्चा कमाइको स्टक जम्मा गनछु छ।
२)
कदम-कदममा बाबाको श्रीमतमा चल्ने छु– अफू सिँ ग यो प्रण गनछु छ।
वरदान:– एकव्रताको राजलाइ जाने र वरदातालाइ राजी गने सवछ सससि स्वरूप भव
वरदाता बाबाको पासमा ऄखुट वरदान छ। जसले जसत सलन चाह्यो खुल्ला भण्डार छ।
यस्तो खुल्ला भण्डारबाट कसतपय बच्चाहरू सम्पतन बतछन् र कोही यथाशसक्त सम्पतन
बतछन्। सबै भतदा धेरै झोली भरेर सदनको लासग भोलानाथ वरदाता रूप नै हु नु हु तछ, मात्र
ईहािँ लाइ राजी गने सवसध थाहा पाएमा सवछ सससिहरू प्राप्त हु तछन्। वरदातालाइ एईटा शब्द
सबै भतदा सप्रय लाग्छ– एकव्रता। संकल्प, स्वप्नमा पसन दोस्रो व्रत नहोस्। वृसत्तमा रहोस्
मे रो त एक, दोस्रो न कोही। जसले यो रहस्यलाइ बुझ्दछन्, ईनीहरूको झोली वरदानहरूले
भरपुर रहतछ।
स्लोगन:– मनसा र वाचा दुवै से वा साथ-साथै गरेमा डबल फल प्राप्त भआरहतछ।
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