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‚मीठे बच्चे– अत्मा र परमात्माको समलन नै सच्चा-सच्चा संगम ऄथवा कुम्भ हो। यसै समलनद्वारा सतमी
पावन बतछौ। यादगारमा फे रर त्यो मे ला मनाईिँ छन्।‛
प्रश्न:–
सतमी बच्चाहरूमा कुन कुराको धेरै समझ चासहतछ?
ईत्तर:–
ज्ञानका जुन संवेदनशील (नाजुक) कुरा छन्, सतनलाइ बुझाईनको लासग धेरै समझ
चासहतछ। युसक्तले ज्ञानमागछ र भसक्तमागछ लाइ ससि गनछु छ। यसरी सम्झाईनु पछछ, जसरी
मुसाले टोक्नु भतदा पसहले फुक्छ। त्यसै गरी से वाका युसक्तहरू रच्नु छ। कुम्भ मे लामा
प्रदशछ नी लगाएर ऄने क अत्माहरूको कल्याण गनछु छ। पसततबाट पावन हु ने युसक्त बताईनु
छ।
गीत:–
आस पाप की दुसनयािँ से ...
ओम् शासतत। बाबा बसे र बच्चाहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ– पापको दुसनयािँ लाइ कसलयुगी, पसतत,
भ्रष्टाचारी दुसनयािँ भसनतछ र फे रर पुण्यको दुसनयािँ लाइ सत्ययुगी, पावन, श्रे ष्ठाचारी दुसनयािँ भसनतछ। परम
अत्मा नै अएर पुण्य अत्मा, पसवत्र अत्मा ऄथवा पुण्यको दुसनयािँ बनाईनु हु तछ। मनुष्यले पुकाछछन्
पसतत-पावन बाबालाइ सकनसक स्वयं पावन छैनन्। यसद पसतत-पावनी गंगा वा सत्रवे णी हु न् भने र
सम्झतछन् भने फे रर सकन पसतत-पावन अईनुहोस् भनी पुकाछछन्? गंगा वा सत्रवे णी त छन् नै , ती हुिँ दा-हुिँ दै
पसन पुकारररहतछन्। बुसि फे रर पसन परमात्मातफछ जातछ। परमसपता परमात्मा जो ज्ञानसागर हु नु हु तछ,
ईहािँ लाइ अईनु पछछ। के वल अत्मा होआन, पसवत्र जीवात्मा भसनतछ। ऄसहले पावन जीवात्मा त कोही
छैनन्। पसतत-पावन बाबा अईनु हु तछ नै तब, जब सत्ययुगी पावन दुसनयािँ को स्थापना गनछु र कसलयुगी
दुसनयािँ को सवनाश गनछु पछछ। ऄवश्य संगमयुगमा नै अईनु हु तछ। संगमलाइ कुम्भ पसन भसनतछ। सत्रवे णीको
संगम छ, त्यसको नाम रासखसदएका छन् कुम्भ। भतछन्– तीनवटै नदी अपसमा समल्छन्। वास्तवमा छन्
दुआटा नदी। ते स्रो नदीलाइ गुप्त भसनसदएका छन्। ऄब के यस कुम्भका मे लामा पसततबाट पावन बतछन्?
पसतत पावनलाइ त ऄवश्य अईनु छ। ज्ञानका सागर ईहािँ हु नु हु तछ। पसतत दुसनयािँ लाइ पावन बनाईनु,
कसलयुगलाइ सत्ययुग बनाईनु– यो त परमसपता परमात्माको नै काम हो, नसक मनुष्यहरूको। यो त सबै
ऄतधश्रिा हो। ऄब ऄतधालाइ लठ्ठी चासहतछ। सतमीहरू ऄसहले लठ्ठी (सहारा) बने का छौ नम्बरवार
पुरुषाथछ ऄनुसार। लठ्ठीहरू पसन सकससम-सकससमका हु तछन्। कुनै लठ्ठी सय रूपयािँ को र कुनै दुइ रूपयािँ मा
पसन पाआतछ। यहािँ पसन सबै नम्बरवार छन्। कोही त धेरै से वाधारी छन्। जब सबरामी हु तछन् तब
सजछ नलाइ बोलाईनु पने हु तछ। ऄब यो हो नै पसतत दुसनयािँ । सतमी पावन बसनरहेका छौ। भसनतछ–
अत्मा-परमात्मा ऄलग रहे बहु काल...। फे रर जब परमसपता परमात्मा ऄने क अत्माहरूको बीचमा
अईनु हु तछ तब त्यसलाइ भसनतछ– संगमको कुम्भ।
मनुष्यले कुम्भका मे लामा धेरै दान गछछन्। त्यो कमाइ साधु-सतत र गभमे तटको हु तछ। यहािँ सतमीलाइ तनमन-धन ससहत सबै कुरा दान गनछु छ, पसतत-पावन बाबालाइ। ईहािँ ले फे रर सतमीहरूलाइ भसवष्यमा
स्वगछ को मासलक बनाईनु हु तछ। ईनीहरू नाम सलतछन् सत्रवे णीको तर दान सदतछन् साधु-सततलाइ।
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वास्तवमा संगम त्यसलाइ भसनतछ जहािँ सबै नदीहरू अएर सागरमा समल्छन्। त्यहािँ सागर त छैन। यहािँ
त नदीहरू अपसमा समल्छन्। नदीहरू र सागरको समलनलाइ नै सच्चा-सच्चा मे ला भसनतछ। यो पसन
ड्रामामा सनसित छ। यसमा गभमे तटलाइ पसन रेल, मोटर, जसमन असदबाट धेरै कमाइ हु तछ। त्यसै ले यो
कमाइको मे ला लाग्छ। यी कुरालाइ सतमी बच्चाहरूले सनणछ य गनछ सक्छौ सकनसक सतमीहरू इश्वरीय
मतमा छौ। त्यसै ले कुम्भको मे लाको ऄथछ सनकाल्नु पछछ। बाबा सनबतध ले ख्नको लासग सदनु हु तछ। जो
समझदार बच्चा छन् ईनीहरूले सलनु पछछ। नम्बरवन सबै भतदा समझदार त मम्मा सछन् फे रर दोस्रा छन्
संजय (जगदीश), जसले बािँ ड्नको लासग पचाछ बनाईनु पछछ। यी सत्रवे णी पसतत पावनी होआनन्। पसततपावन सवछ का सद्गसतदाता त एक सशवबाबा हु नु हु तछ। सत्रवे णीलाइ त सद्गसतदाता भसनंदैन। यो त हो नै
नदी। अईने कुरा हुिँ दैन। गाईिँ छन्– पसतत-पावन अईनुहोस्, अएर पावन बनाईनुहोस्। त्यसै ले यो पचाछ
छपाईनु पछछ– सप्रय अत्मन्! के पसतत-पावन ज्ञानसागर परमसपता परमात्मा हु नु हु तछ वा यी नदी हु न्?
यी त सदैव छन्। परमात्मालाइ त पुकाररतछ अईनको लासग। वास्तवमा पसतत-पावन त एक परमात्मा
हु नु हु तछ, अत्मा र परमात्मा ऄलग रहे बहु काल... ईहािँ सतगुरु नै अएर सबै लाइ सद्गसत सदएर वापस
सलएर जानु हु तछ। ज्ञानस्नान त वास्तवमा परमसपता परमात्मा सिँ ग गनछु पछछ। पावन दुसनयािँ को स्थापना
परमसपता परमात्माले गराईनु हु तछ। तपाइलें ईहािँ लाइ जातनु भएको छैन। भारतवषछ जब श्रे ष्ठाचारी सथयो
तब त्यसमा देही-ऄसभमानी देवताहरू रहतथे। त्यसलाइ सशवालय भसनत्यो। ऄब कुम्भमा गएर
बच्चाहरूले प्रदशछ नी लगाईनु पछछ सम्झाईनको लासग। सम्झाईनु छ, पसतत-पावन एक बाबा हु नु हु तछ,
ईहािँ भतनुहुतछ– म अईिँ छु नै तब, जब पसततबाट पावन बनाईनु पने हु तछ। त्यसै ले प्रसतज्ञा गनछु पछछ ।
रक्षाबतधनले भगवान सिँ ग सम्बतध राख्छ, नसक साधु-सततसिँ ग। प्रसतज्ञा परमसपता परमात्मा सिँ ग गररतछ,
नसक सत्रवे णी सिँ ग। हे बाबा, हामी हजुरको श्रीमतद्वारा पावन बतनको लासग प्रसतज्ञा गछौं। बाबा पसन
भतनुहुतछ– म सतमीहरूलाइ पावन दुसनयािँ को मासलक बनाईने छु। यो हो बाबाको आसारा। यसमा से वा
गने वाला धेरै समझदार चासहतछ। सचत्र पसन ऄरू बनाईनु पछछ। यसको लासग राम्रो मण्डप सलनु पछछ।
सतम्रो दुस्मन पसन धेरै सनस्कतछन्, कुनै समयमा अगो लगाईनमा सढलाआ गने छैनन्। कसै लाइ झगडा गनछु
छ भने गाली सदन थाल्छन्। सतमीलाइ त सनरहंकारी बने र साआले तसमा रहनु पछछ। ब्रह्माकुमारीहरू प्रख्यात
त भएका छन्। पचाछ असद ऄवश्य बािँ ड्नु छ। कुम्भको मे लाको खास महत्त्व राख्छन्। वास्तवमा महत्त्व
ऄसहले को हो, यो पसन ड्रामाको खे ल हो। त्यहािँ बाट पसन कसै को कल्याण हु न सक्छ। तर मे हनत लाग्छ।
कािँ डालाइ फूल बनाईनमा मे हनत लाग्छ। कुम्भको मे लामा प्रदशछ नी गनछ पसन सहम्मत चासहतछ, सचने जाने को चासहतछ जसमा कुनै सवघ्न नपरोस्। सतमीले ससि गनछु छ– पसतत-पावन को हु नु हु तछ? मनुष्य
पावन दुसनयािँ स्वगछ लाइ याद पसन गछछन्। कोही मर्यो भने भतछन्– फलानो स्वगछ वासी हु नुभयो। त्यहािँ त
धेरै प्रशस्त खाने कुरा हु तछ, वहािँ बाट फे रर यहािँ बोलाएर सकन खुवाईने ? सतमी श्रीनाथको मसतदरमा
देख्छौ, कसत माल बतछन्। ऄब श्रीनाथ पुरी र जगतनाथ पुरी, वास्तवमा हो त एईटै कुरा तर त्यहािँ श्रीनाथ
द्वारेमा देख्छौ भने धेरै वै भव बतछन् र जगतनाथ पुरीमा के वल सफका चामलको भोग लाग्छ। सघई असद
के ही पदैन। यो फरक बताईनु हु तछ– गोरालाइ यस्तो माल र कालोलाइ यस्तो सुक्का चामल। रहस्य धेरै
2/4

२०७५ मंससर २२ शसनबार ८-१२-२०१८ प्रात: मुरली ओम् शासतत ‚बापदादा‛ मधुबन
राम्रो छ। यो कुरा बाबा बसे र सम्झाईनु हु तछ। श्रीनाथ द्वारेमा यसत भोग लगाईिँ छन् भने फे रर पुजारीहरूले
पसलमा बे च्छन् पसन। ईनीहरूको कमाइको अधार पसन त्यसै मा छ। समल्न त ससत्तै मा समल्छ तर
कमाईिँ छन्। त्यसै ले हेर कसत ऄतधश्रिाका कुरा छन्। यो हो भसक्तमागछ । ज्ञानमागछ सद्गसत मागछ हो,
गंगास्नानबाट कहािँ सद्गसत हु तछ। बडो युसक्त सिँ ग सम्झाईनु छ। जसरी मुसाले श्वासले फुके र टोक्छ। धेरै
बुसिमान चासहतछ, बुझेर फे रर बुझाईने । कसत संवेदनशील कुरा छन्। मनुष्यहरू भतछन्– हे परमसपता
परमात्मा तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। यसको ऄथछ त सम्झिँ दै -सम्झिँ दैनन्। हजुरको श्रीमतबाट जो
सद्गसत समल्छ त्यो हजुर नै गनछ सक्नुहुतछ ऄरू कसै ले गनछ सक्दैन। सबै का सद्गसत दाता एक हु नु हु तछ।
‘सवछ ’ शब्द ऄवश्य राख्नु पछछ। धेरै सम्झाआतछ। तर बुझ्ने वाला त थोरै नै सनस्कतछन्। प्रजा त धेरै
बसनरहतछन्।
मनुष्यले भगवानको नाममा धेरै दान-पुण्य गरे भने एक जतमको लासग फल समल्छ। यहािँ त २१ जतमको
लासग समल्छ। इश्वरलाइ दान गनाछ ले तागत समल्छ। ईहािँ इश्वरलाइ जातदै -जातदैनन् भने तागत नै हुिँ दैन।
सहतदूहरूको गुरु गोसाइ ं त धेरै छन्। सक्रसियनका हेर एक छन्। एकको कसत सम्मान छ। धमछ शसक्त हो
(ररसलजन आज माआट) भसनतछ। ऄसहले सतमीले धमछ लाइ बुझेका छौ, त्यसै ले कसत तागत समल्छ। बाबा
भतनुहुतछ– प्यारा बच्चाहरू! सबै लाइ यही वशीकरण मतत्र देउ। बच्चाहरूलाइ बाबा भतनुहुतछ– सतमी
जहािँ बाट अएका हौ त्यसलाइ याद गर्यौ भने ऄतत मसत सो गसत हु तछ। बाबालाइ याद गनाछ ले नै पावन
बतन सक्ने छौ। पाप दग्ध हु तछ। बाबा र वसाछ लाइ याद गनछु छ, जसद्वारा सारा चक्र बुसिमा अईने छ।
गृहस्थ व्यवहारमा रहिँदा-रहिँदै देहको सवछ सम्बतधबाट बुसि सनकाले र बाबाको साथ जोड्ने पुरुषाथछ गनछु
छ। जसले फे रर ऄतत्य समयमा पसन त्यही याद अओस्। ऄरू कसै को याद अयो भने सजाय खानु पने
हु तछ र पद पसन कम हु तछ। वास्तवमा कुम्भ कल्पको संगमलाइ भसनतछ, जब अत्मा र परमात्मा समल्छन्।
परमात्मा नै अएर राजयोग ससकाईनु हु तछ। ईहािँ पुनजछ तमरसहत हु नु हु तछ। तर बच्चाहरूले पसन बुझ्दैनन्,
श्रीमत ऄनुसार चल्दैनन् भने नाई कसरी पार हु तछ? नाई पार हु नु भने को राजाइ ं पद पाईनु हो।
श्रीमतद्वारा नै राजाइ समल्छ। श्रीमत ऄनुसार चले नन् भने असखरमा खत्तम भएर जातछन्। ईनै सजनीहरू
साथमा जातछन् जसको दीपक जागे को हु तछ। जसको दीपक सनभेको हु तछ त्यो साथमा कहािँ जातछ र?
ऄनतय बच्चाहरू नै जातछन्। बािँ की त नम्बरवार पसछ अईिँ छन् तर पसवत्र त सबै बतछन्। सबै अत्माहरू
पसन एकनाश शसक्तवाला हु न सक्दैनन्। हर एक अत्माको पाटछ अ-अफ्नो छ। एकनाश पद समल्न
सक्दैन। ऄतत्यमा सबै को पाटछ सक्लयर हु तछ। वृक्ष कसत सवशाल छ, कसत मनुष्य छन्, मुख्य जो ठूलाठूला हािँ गा-सबगा छन् ती देसखनमा अईिँ छन्। मुख्य हो जग (फाईतडे सन)। बािँ की त पसछ अईिँ छन्, सतनमा
तागत कम हु तछ। स्वगछ मा सबै अईन सक्दैनन्। भारतवषछ नै स्वगछ सथयो। यस्तो होआन– भारतखण्डको
सट्टा जापानखण्ड स्वगछ हु तछ। यस्तो हु न सक्दैन। ऄच्छा–
मीठे-मीठे बापदादा वा माता-सपताका लाडले ससकीलधे ज्ञान ससतारा बच्चाहरूप्रसत याद-प्यार एवं
गुडमसनछ ङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाइ नमस्ते । रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ
गुडमसनछ ङ्ग, नमस्ते ।
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बच्चाहरूलाइ सम्झाआएको छ– ऄरू धमछ स्थापक कसै ले सबै को कल्याण गनछ सक्दैनन्। ईनीहरू अईिँ दा
सबै लाइ सलएर अईिँ छन्। जसले सलबरेट गरेर गाआड बतनुहुतछ ईहािँ को नै गायन छ। ईहािँ भारतवषछ मा नै
अईनु हु तछ। त्यसै ले भारतवषछ सबै भतदा ईच्च देश ठहररयो। भारतको धेरै मसहमा गनछु छ। बाबा नै अएर
सबै को सद्गसत गनछु हुतछ, तब नै शासतत हु तछ। सवश्वमा शासतत सथयो सृसष्टको असद, स्वगछ मा एक धमछ
सथयो। ऄसहले ऄने क धमछ छन्। बाबा नै अएर शासतत स्थापना गनछु हुतछ। कल्प पसहले जस्तै गनछु हुतछ।
सतमी बच्चाहरूलाइ ज्ञान समले को छ त्यसै ले सवचार सागर मतथन चल्छ। ऄरू त कसै को चल्दै -चल्दैन।
यो पसन सतमीहरू जातदछौ। देह-ऄसभमानको कारण देहलाइ नै पुज्छन्। अत्माले पुनजछ तम त ऄवश्य यहािँ
नै सलतछ सन। ऄसहले सतमी सम्झतछौ– पावन त एकै हु नु हु तछ। बाबाले नै गुप्त ज्ञान सदनु हु तछ जसद्वारा
सबै को सद्गसत हु तछ। बािँ की हनुमान वा गणे श असद जस्ता कोही हुिँ दैनन्। यी सबै लाइ पुजारी भसनतछ।
ऄच्छा–
रूहानी बच्चाहरूप्रसत रूहानी बाबा एवं दादाको याद-प्यार, गुडनाआट।
धारणाको लासग मुख्य सार:–
१)
सजायबाट बच्नको लासग देहका सबै सम्बतधहरूबाट बुसियोग सनकाले र एक बाबा सिँ ग
बुसियोग जोड्नु छ। ऄतत्य समयमा बाबा ससवाय कोही याद नअओस्।
२)
सनरहंकारी बने र मौनमा रहेर कािँ डालाइ फूल बनाईने मेहनत गनछु छ। श्रीमत ऄनुसार
ऄतधाहरूको लासग लठ्ठी बतनु छ। पावन बने र पावन बनाईनु छ।
वरदान:– वाचाका साथै मनसाद्वारा शसक्तशाली सेवा गने सहज सफलतामूतछ भव
जसरी वाचाको से वामा सदा व्यस्त रहने ऄनुभवी भएका छौ, त्यस्तै हर समय वाणीका
साथ-साथै मनसा से वा स्वत: हु नु पछछ। मनसा से वा ऄथाछ त् हर समय हर अत्माप्रसत स्वत:
शुभ भावना एवं शुभ कामनाका शुि प्रकम्पन स्वयंलाइ र ऄरूलाइ पसन ऄनुभव होस्,
मनबाट हर समय सवछ अत्माहरूप्रसत अशीवाछ द सनसस्करहोस्। मनसा से वा गनाछ ले वाणीको
शसक्त जम्मा हु तछ र यो मनसाको शसक्तशाली से वाले सहज सफलतामूतछ बनाआसदतछ।
स्लोगन:– अफ्नो हर चाल-चलनबाट बाबाको नाम प्रख्यात गने वाला नै सच्चा-सच्चा इश्वरीय
से वाधारी हो।
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