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“मीठे ब चे– आधाक पदेिख जु न ५ िवकारको रोग लागेको िथयो, यो अब िछटै छु ट्नेछ। यसै ले अपार
खु शीमा रहने गर।”
ः–
ितमी ब चाह ले अब कु नचािहँ सोख रा नु छ, कु न कु रासँग ित ो स ब ध छै न?
उ रः– एक बाबाबाट पू रा वसा िलने सोख रा नु छ। मािनसह को त अनेक कारका सोख ह छन् ।
ितमीले ती सबै छोड्नुपछ। ितमी ई रको ब चा बनेका छौ, बाबाको साथमा फकर जानु छ।
यसैले यस शरीरसँग स ब ध रा ने सबै कु रालाई भु ल। पेटलाई दुई रोटी खु वाउनु छ र बु ि
नयाँ दुिनयाँमा लगाउनु छ।
गीतः– िजसका साथी है भगवान्.....
ओम् शाि त। जित पिन अन य महावीर अडोल ब चाह छन्, उनीह ले स झ छन्– मनसामा अनेक
कारका तू फान पिन आउँ छन् र ाकृ ितक आपद-िवपद, िबमारी आिद आउँ छन् िकनिक अब अ यको
प प हो। मायाले खु ब झो का लगाउँ छ। जो प का िन य बु ि छन्, उनीह लाई त थाहा ह छ शरीरका
िहसाब-िकताब पिन चु ा ह छन् । जब कु नै िबमारी िनको हन ला दा खु शी ह छ। अब म म यस
िबमारीबाट छु ट् दैछु। ितमीलाई थाहा छ– बाँक के ही िदन मा छ। यो ५ िवकारको िबमारी
आधाक पदेिख लागेको छ, जसबाट मनु य अजािमल ज ता पाप आ मा ब छन् । य तो दुिनयाँ अब थोरै
िदन मा छ। यो िबमारी अब िछटै छु ट् नेछ। दुिनयाँले त यी कु रालाई जा दैनन्, उनीह त मानौ ँ आसु री
बु ि का छन् । उनीह ले त हाय-हाय गद रहनेछन् । ितमीले त यी घटना देिखरहनेछौ। ित ो यी कु रासँग
कु नै स ब ध छै न। यो कु नै नयाँ कु रा होइन, यो त हनु नै छ। यसमा डराउनु पन कु नै कु रा छै न। बाँ क के ही
समय छ। पेटलाई दुई रोटी खु वाउनु छ। अिहले हामीलाई सोख छ– बाबाबाट वसा िलने। अनेक
कारको बानी मनु यह को ह छ। यहाँ कु नै सोख छै न। शरीरसँग स ब ध रा ने कु रालाई भु नु छ। हामी
ई रका ब य । अब वापस बाबाको पास वा साजनको पास जानु छ। उहाँ साजन पिन बडो िविच को
हनु ह छ। िविच हनाले नै उहाँलाई पू रा याद गन स दैनन् । यो नयाँ रसम- रवाज हो। आ माले
परमा मालाई याद गनु छ। यसरी त किह यै याद गरे का छै नौ ँ आधाक पदेिख। स ययु गमा के वल यित
स झ छौ –ँ हामी आ मा ह , अ कु नै ान हँदैन। हामी आ मा एक शरीर छोडे र अक िल छ । यहाँ त
आ मालाई परमा मा बनाइिदएका छन्। परमा मालाई सव यापी भ छन् । अब यो पु रानो दुिनयाँ त मानौ ँ
ित ो लािग छँ दै छै न। बु ि नयाँ दुिनयाँ मा लागेको छ। जसरी कु नै नयाँ घर ब दैछ भने बु ि पु रानो
घरबाट िन के र नयाँ घरमा ला छ। अिहले यितका धम-स मेलन आिद गछन् तर एकको पिन बु ि योग
परमिपता परमा मासँग छै न। अिहले ितमीलाई िसकाउने बाबा िम नु भएको छ। उहाँ नै ाने र र योगे र
हनु ह छ। ई र, जसले आ नो साथमा योग लगाउन िसकाउनु ह छ, ाने र मतलब ई रमा नै ान छ।
उहाँले नै ान र योग िसकाउन स नु ह छ। जसलाई प का िन य छ, उनीह ले त स झ छन्– यस
दुिनयाँ मा हामी थोरै समयको लािग छ । हामी त अब वापस जानु छ। जसरी नाटकमा कलाकारलाई थाहा
ह छ बाँक के ही थोरै समय छ फे र हामी घर जानेछ । घडीलाई हेद रह छन् । ित ो हो बेहदको घडी,
ितमीलाई थाहा छ– यो अि तम ज म हो। यसैले ितमीलाई त धेरै खु शी हनु पछ– हामीले यो पु रानो शरीर
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छोडे र िव को राजकु मार र राजकु मारी ब छौ ।ँ हा ो म मा-बाबा पिन गएर राजकु मार-राजकु मारी
ब नुह छ। ब चाह पिन रा ोसँग दौड लगाएर िवजय मालामा निजक न बरमा आउनु पछ। बाबासँ ग
कसैले सोधे भने बाबा बताउन स नु ह छ– ित ो चलन य तो छ, जसबाट देिख छ ितमी अव य िवजय
मालामा निजक आउनेछौ। वयं लाई पिन थाहा ह छ– म कहाँ स म पास ह छु ? कोही त स झ छन्– म
किह यै पिन पास ह न होला। हन त बाबाको ब चा हँ, सबै कु रा समपण गरे को छु , बाबाको गोदमा
बसेको छु , तर धारणा छै न भने उ च पद िम न स दैन। जो गृह थ यवहारमा रहेर सेवा ग ररहेका छन्,
उनीह ले यहाँ रहनेभ दा रा ो पद पाउन स छन् । साथै यो पिन देिख छ– उनीह धेरै ती गइरहेका छन् ।
के वल साथमा रहेर मा कहाँ फाइदा ह छ र। बादल सागरको पासमा आऊन्, भ न् फे र गएर बसू न् ।
मु रली त सबैितर गइरह छ। मु रली सु नेर फे र सु नाउँ छन् पिन। धेरै सेवा गछन्, उनीह रा ो उ च पद
पाउँ छन्, मेहनत छ। यहाँ मेहनत भएन भने िगछन् । सारा आधार पु षाथमा छ। आ नो नाडी आफैँ पिन
दे न सिक छ। बु न स छौ– यस पु षाथबाट म के पद पाउँ छु! अिहले पु षाथ गरे र उ च पद पाएनौ भने
क प-क पा तर य तै पद हनेछ। यो हो बेहदको ामा। आफू लाई अिहले बेहदको बु ि िमलेको छ।
ामाको आिद-म य-अ यलाई जा दा धेरै म जा ह छ। तर मायाको तू फान य तो छ, जसले के ही न के ही
उ टो गराइिद छ। रा ा-रा ा ब चाह लाई पिन मायाले िज छ। पिछ गएर वृि पिन धेरै हनेछ। ित ो
नाम यात हनेछ। अब िद लीमा धािमक स मेलन हँदैछ। स मेलनमा स झाउने बडो रा ो बु ि
हनु पछ। धेरै रा ो प ाचार हनु पछ। मु ख जो ह छन्, उनीह को पिहले सानो किमटी ह छ फे र ठू लो
स मेलन आयोजना गछन् । पोप आिदको पिहलेदेिख नै सबै ब ध ग र छ। यो पिन स मेलनमा धेरै यान
िद छन् । यसैले य तो स मेलनमा बडो बु ि मान् ब चाह चािह छ, जो ठू ला रा ा समझदार छन्,
उनीह ले गएर स झाउनु पछ। पिहले त यो कु रा बु झ, यसको हेड को को हन्? अिहले बाबा पिन
आउनु भएको छ– उहाँ आउनु भ दा पिहले कसैलाई पिन देवी-देवता धमको बारे मा थाहा िथएन। अिहले
खु शी ह छ– देवी-देवता धमका पिन हेड छन् । जो ानमा प रप व छन्, उनीह ले स झ छन्– अब हामी
उनीह सँग सो न स छ , बताउनु होस्– सबै धममा उ च धम कु नचािहँ हो? उनलाई नै हेड बनाउनु पछ।
ितमी बी. के . हौ सबैभ दा हेड, ितमी जगत् माता हौ। मान पिन माताह को छ। देखाउँ छन् पिन–
कु मारीह ले बाण मारे – भी म िपतामह आिदलाई। यी कु मारीह को अगािड सबै आउनु पछ। यसैले यो
बु झाउनु पछ सव च को हो? फे र बु नेछन् सव यापीको ान झू टो हो।
अिहले ितमी छौ यु को मैदानमा। बाबाको प रचय िदनु– ित ो लािग कु नै नयाँ कु रा होइन। रा ा-रा ा
जो ब चाह छन्, उनीह लाई नशा चढेको छ– यो पाट त कै य पटक हामीले खेलेका छ । अब यो
पु रानो दुिनयाँ खतम हँदैछ। यो पु रानो चोला छोड्नु छ, फे र शु देिख आएर पाट खे नेछ । अिहले ित ो
बु ि िवशाल बनेको छ। अब यो पु रानो चोला छोड्नु छ, फे र ८४ ज म नयाँ -नयाँ चोला िल छौ ।ँ यो
बु ि मा सध रहनु पछ– हरे क पाटधारीलाई आ-आ नो पाटको त थाहा हनु पछ। ८४ ज म िलएर पाट
खे यौ ।ँ अब खेल पू रा ह छ। यो चोला पिन पू रा ह छ। सृि पिन तमो धान छ, अब हा ो राजधानी
थापना ह छ, फे र िवनाश सु हनेछ। हामी गएर िव को मािलक ब छौ ,ँ अक ज ममा। यहाँ जे पढ् छौ ँ,
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यसबाट यस ज ममा नै िम छ। ितमीलाई यो फे र याद आयो, हामी गएर दैवी ज म िलनेछ फे र ि य
ज म िलनेछ । यो बु ि मा िनर तर आइरहनु पछ, अिन खु शीको पारा चिढरह छ। जो रा ा पु षाथ छन्,
उनको बु ि मा य ता-य ता कु रा चिलरह छ।
बाबाले स झाउनु भएको छ– कम त गनु नै छ। फे र आ नो यादको चाटलाई पिन बढाउनु छ। रातको
समय रा ो ह छ, यसमा कु नै थकावट हँदैन। सारा समय यस अव थामा रहन स दैनौ। फे र तू फान आयो
भने थकाइ िद छ। नचाहेर पिन तू फान आउँ छन् । यसले थकाउँ छ। बाँक बाबालाई याद गद रहनु छ।
टिपक आिद िनका दै र ो भने यसबाट िदमाग अझै भरपु र ह छ। यो बाबाको अनु भव हो। तू फान त धेरै
आउनेछन् । जित बलवान ब छौ, यित मायाले धेरै पछानछ। यो एक िनयम हो। बाबा भ नु ह छ– माया
धे रै बलवान् छ िकनिक उसको रा य अब जाँदैछ, यसैले धेरै तू फान म चाउँ छ। यससँग डराउनु हँदैन।
शरीरलाई के ही ह छ, यो पिन कमभोग हो। यसमा आि नु हँदैन। अ यको शरीर हो। बाँक थोरै समय
छ, यसरी खु शीमा रहनु छ। ामामा यस समय ितमी सबैभ दा उ च हौ िकनिक परमिपता परमा माको
गोद िलएका छौ। ितमीह मा पिन जो रा ा पु षाथ छन्, उनीह ज तो सौभा यशाली कोही छै नन् । यो
ई रीय सु ख धेरै उ च छ। ितमीले बु झाउन स छौ– यहाँ नै वग िथयो, यो अिवनाशी ख ड हो, अ कु नै
धम िथएन। उनीह त पिछ आएका हन् । सू यवं शी राजधानी पा ट भयो अिन फे र च वं शी भए।
उनीह को इितहास-भू गोलको कसैलाई पिन थाहा छै न। अिहले ितमीलाई थाहा भएको छ। वहाँ कसैले
कहाँ जा दछन् र– स ययु ग पिछ ेता ह छ, यसैले २ कला कम हनाले यो सु ख कम हन जा छ। यो ान
स ययु गमा हने भए त िभ -िभ ै अतािल छन्। िदल खानेछ, के हामी फे र उि छ । राजाई नै रा ो
ला दैन। यहाँ पिन कसै -कसैले भ छन्– हामी वगको मािलक त ब छ तर फे र तल उि नु पछ। तर वहाँ
फे र पिन राजाई िम ने खु शी ह छ। अिहले ितमीलाइ बाबाले ि कालदश बनाइरहनु भएको छ। ल मीनारायण जो वगको मािलक हन्, ियनीह पिन ि कालदश होइनन् । सं गममा नै बाबा आएर ानको
ते ो ने िदएर ि कालदश बनाउनु ह छ। देवताह लाई यी सबै अलं कार िकन िद छन्? िकनिक उनीह
फाइनलमा छन् । ा ण त िगन-चढ् ने ग ररह छन् । उनीह लाई अलं कार कसरी िदन सिक छ, शोभा नै
िददैन। ामामा कित आ यजनक रह य छ। वदशन च धारी ा ण नै हन्। यस ानबाट ितमी देवता
ब छौ। यस समय ितमी वदशन च धारी, ि ने ी, ि कालदश हौ। यो ित ो टाइटल हो। यो सबै कु रा
बु न र बु झाउनको लािग हो। सबैभ दा पिहले बाबाको प रचय िदनु छ। परमिपता परमा मासँ ग तपाई ं को
के स ब ध छ? उहाँको नाम नै हो गड फादर। य तो कहाँ भिन छ र– गड फादर सव यापी हनु ह छ। उहाँ
त बाबा हनु ह छ िन। हामी ले दछौ नै परमिपता परमा मासँ ग तपाई ं कोके स ब ध छ? परमिपता भ दछन्
भने अव य िपता हनु भयो िन। बाबा सव यापी कसरी ह छन्! बाबाबाट त वसा िम नु पछ। बाबा त
रचियता हनु ह छ नयाँ दुिनयाँको। यी ल मी-नारायणलाई नयाँ दुिनयाँ को वसा िमलेको छ। वहाँ
देवताह लाई ते ो ने को आव यकता रहँदैन। ते ो ने अव य ा ारा नै िदनु ह छ। ि मू ितको अथ
कित रा ो छ। स झाउने बडो रौनक हनु पछ। जो रा ो िश क ह छ, उनलाई स झाउने अ यास ह छ।
िदन- ितिदन कसैलाई स झाउन धेरै सहज हँदै जानेछ। परमिपता परमा मा तपाई ं कोके स ब ध पछ?
भ छन् बाबा हनुह छ। बाबा हनु ह छ नयाँ दुिनयाँको रचियता। स ययु गमा देवी-देवताको रा य िथयो।
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अव य उनीह लाई स पि िमलेको हनु पछ, परमिपता परमा माबाट। राजयोग िसके र राजाई पाउँ छन् ।
हामी सबै बी. के . ह । कसैलाई पिन स झाऊ – हजु रले पिन जािपता ा भ नु ह छ िन। यसैले
हजु रको पिन िपता हनु भयो िन। उहाँ िशव पिन िपता हनु ह छ। यसैले हजु र पिन ाकु मार-कु मारी
हनु ह छ। हामीले िशवबाबासँग वसा िलइरहेका छ , हजु रले िलनु भएको छै न। आएर बु नु होला, पु षाथ
गनुभएमा तपाईलाई पिन िम छ। जािपता ा र जगद बा दुई हन् मु य। वसा िम छ– ल मी-नारायण
पद। ब चाह लाई धेरै कारले स झाउनु ह छ। ठू लो-ठू लो स मेलनमा ितमी ब चाह जाऊ, तब नाम
यात हनेछ। हा ो कु रा नै ानको हो, अ सबैको कु रा हो भि को। ानबाट हामीलाई अिधकार छ–
कसैलाई पिन सो ने। तर सबैले िछ ै बु दैनन्, बहाना धेरै गछन् । स झ छन् सारा इ जत नै चट ह छ।
लेिखएको छ– कु मारीह ले भी म िपतामहलाई िजते। यो हनु नै छ। ामामा यो पाट छ अव य। अ छा!
मीठे-मीठे िसक लधे ब चाह ित माता-िपता बापदादाको याद- यार एवं गु डमिनङ् ग। हानी बाबाको
हानी ब चाह लाइ नम ते। हानी ब चाह को हानी बाबालाइ गु डमिनङ् ग, नम ते।
धारणाको लािग मु य सारः–
१)
िवजय मालामा आउनको लािग म मा-बाबा समान सेवा गर। मु रली धारण गरे र फे र सु नाऊ।
चलन धेरै रोयल रा नु छ।
२)
आ नो िवशाल बु ि ले यस बेहदको ामालाई जानेर अपार खु शीमा रहने गर। तू फानसँग
डराउनु हँदैन। ान म थनबाट बु ि लाई भरपु र रा नु छ।
वरदानः– देह-अिभमानको अं श मा को पिन बिल चढाउने , महाबलवान भव
सबैभ दा ठू लो कमजोरी हो देह-अिभमान। देह-अिभमानको सू म वं श धेरै ठू लो छ। देहअिभमानको बिल चढाउनु अथात् अं श र वं श सिहत समिपत हनु । यसरी बिल चढाउनेवाला
नै महाबलवान् ब छ। यिद देह-अिभमानको कु नै पिन अं श लु काएर राखेमा, अिभमानलाई नै
वमान स झे मा यसमा अ पकालको िवजय त देिखन स छ तर धेरै समयको हार समािहत
छ।
लोगन:– इ छा िथएन तर अ छा ला यो– यो पिन जीवनब ध ि थित हो।
तप वी मू त बन
जसरी पिहले-पिहले नशा रह यो– हामी यस वृ भ दा मािथ बसेर सारा वृ लाई देिखरहेका छ , य तै
परमधामको उ च ि थितमा बसेर तल पू रा लोबलाई सकाश िदने सेवा गर। यसबाट तप या र सेवा दुवै
क बाइ ड र एक साथ हनेछ।
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