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“मीठे ब चे– २१ ज मको लािग सदा सु खी ब नको लािग यस थोरै समयमा देही-अिभमानी ब ने
बानी बसाल।”
:–
दैवी राजधानी थापना गनको लािग हरे कलाई कु नचािहँ सोख हनु पछ?
उ र:– सेवाको। ान र नह को दान कसरी गन, यो सोख राख। ित ो यो पिततलाई पावन
बनाउने िमसन हो। यसैले ब चाह ले राजाईको वृि गनको लािग खु ब सेवा गनुपछ।
जहाँ मेला आिद ला छन्, मनु य नान गन जा छन्, वहाँ पचा छापेर बाँ ड। सबैलाई
स देश देऊ।
गीत:– तु हे पाकर हमने जहाँ पा िलया है ....
ओम् शाि त। िनराकार िशवबाबा बसेर ब चाह लाई स झाउनु ह छ– यारा ब चाह ! देहीअिभमानी भव। आफू लाई आ मा स झ र बाबालाई याद गर। हामी आ मा ह , हामीलाई बाबाले
पढाउनु ह छ। बाबाले स झाउनु भएको छ– सं कार सबै आ मामा नै रह छ। जब माया रावणको
रा य ह छ अथवा भि माग सु ह छ, तब देह-अिभमानी ब छन् । फे र जब भि मागको अ य
ह छ, बाबा आएर ब चाह लाई भ नु ह छ– अब देही-अिभमानी बन। ितमीले जु न जप, तप, दान,
पु य आिद गरे का छौ, यसबाट के ही पिन फाइदा भएन। ५ िवकार ितमी िभ वेश हनाले ितमी
देह-अिभमानी बनेका छौ। रावणले नै ितमीलाई देह-अिभमानी बनाउँ छ। वा तवमा ितमी देहीअिभमानी िथयौ, फे र अिहले यो अ यास गराइ छ– आफू लाई आ मा स झ। हामीले यो पु रानो
शरीर छोडे र नयाँ िलनु छ। स ययु गमा यी ५ िवकार हँदैनन् । देवी-देवता, जसलाई े पावन भिन छ
सदा आ म-अिभमानी हनाको कारणले २१ ज म सदा सु खी रह छन् । फे र जब रावण रा य सु
ह छ, ितमी बदिलएर देह-अिभमानी ब छौ। ियनलाई सोल-क सेस र उनलाई बडी-क सेस भिन छ।
िनराकारी दुिनयाँमा त सोल क सेस र बडी क सेसको नै उठ् दैन, यो त हो नै साइले स िव । यी
सं कार यस सं गमयु गमा नै ह छन् । ितमीलाई देह-अिभमानीबाट देही-अिभमानी बनाइ छ।
स ययु गमा ितमी देही-अिभमानी हनाको कारण दुःखी ब दैनौ िकनिक ान छ– हामी आ मा ह ।
यहाँ त सबैले आफू लाई देह स झ छन् । बाबा आएर स झाउनु ह छ– यारा ब चाह ! अिहले देहीअिभमानी ब यौ भने िवकम िवनाश हनेछन् । फे र ितमी िवकमािजत ब छौ। शरीर पिन छ, रा य पिन
गछ भने आ म-अिभमानी हौ। ितमीलाई यो जु न िश ा िम छ, यसबाट ितमी आ म-अिभमानी
ब छौ। सदैव सु खी र ह छौ। सोल-क सेस हनाले नै ित ो िवकम िवनाश ह छ। यसैले बाबा
स झाउनु ह छ– मलाई याद गद र ौ भने िवकम िवनाश ह छ। उनीह गएर गं गा नान गछन्, तर
यो कु नै पितत-पावनी त होइन। न योग अि न हो, जसबाट िवकम िवनाश होस्। य तो-य तो
मौकामा ितमी ब चाह लाई सेवा गन मौका िम छ। ज तो समय उ तै सेवा। कित धेरै मनु य नान
गन जा छन्। कु भको मेलामा सबै ठाउँ मा नान गछन् । कोही सागरमा, कोही नदीमा पिन जा छन् ।
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सबैलाई बाँड् नको लािग कित पचा छा नु पन ह छ। खु ब बाँ ड्नु पछ। वाइ ट नै के वल यो होस्–
आदरणीय दाजु-भाइ, िददी-बिहनीह िवचार गनु होस्, पितत-पावन, ान सागर र यसबाट
िन के का ान नदीह ारा पावन ब न सिक छ वा यस पानीको सागर र नदीह ारा पावन ब न
सिक छ? यस पहेलीलाई हल ग यौ ँ भने सेके डमा जीवन मु ि पाउन सिक छ। रा य भा यको वसा
पिन पाउन सिक छ। य ता-य ता पचाह हरे क से टरले छपाओस् । नदीह त सबै ठाउँ मा छन् ।
नदीह िन क छन् धेरै टाढाबाट। नदीह त जहाँ -तहाँ धेरै छन् । फे र िकन भ छन्– यसै नदीमा
नान गनाले पावन ह छौ ।ँ खास एक ठाउँ मा यित खच गरे र दु:ख गरे र िकन जा छन्! य तो त होइन,
एकिदन नान गरे र पावन भइहािल छ। नान त ज म-ज मा तर गछन् । स ययु गमा पिन नान गछन् ।
वहाँ त ह छन् नै पावन। यहाँ त जाडोमा कित मेहनत गरे र नान गन जा छन् । यसैले उनीह लाई
स झाउनु पछ– अ धाह को ल ी ब नु छ। जगाउनु छ। पितत-पावन आएर पावन बनाउनु ह छ।
यसैले दुःखीह लाई बाटो बताउनु पछ। यी साना-साना पचाह सबै भाषाह मा छािपएको
हनु पछ। लाख-दुई लाख छपाउनु पछ। जसको बु ि मा ानको नशा चढेको छ, उनीह को बु ि ले
काम गछ। यी िच ह २-३ लाख सबै भाषाह मा हनु पछ। ठाउँ -ठाउँ मा सेवा गनु छ। एउटै वाइ ट
मु य छ, आएर बु नु होस्– सेके डमा मु ि -जीवनमु ि कसरी िम छ? मु य से टरह को ठे गानामा
पठाऊ, फे र पढु न् वा नपढु न् । ितमी ब चाह लाई ि मू ितको िच मा स झाउनु पछ– ा ारा
थापना अव य हनु छ। िदन- ितिदन बु दै जा छन्– वा तवमा िवनाश त सामु ने खडा छ। यी
झगडा आिद बढ् दै जानेछ। स पि को लािग पिन कित झगडा ह छ। फे र भएन भने मारामारी पिन
गछन् । िवनाश त सामु ने छ नै। जसले रा ोसँग गीता भागवत आिद पढ् छन्, उनीह ले जा दछन्–
वा तवमा यो त पिहले पिन भएको िथयो। यसैले ितमी ब चाह लाई रा ोसँग स झाउनु पछ– के
पानीमा नान गनाले मनु य पिततबाट पावन ब छन् वा योग अि नले पावन ब छन्? भगवानु वाच–
मलाई याद गनाले नै ित ा िवकम िवनाश ह छ। जहाँ -जहाँ से टरह छन्, वहाँ िवशेष मौकामा
य ता पचाह िनका नु पछ। मेला पिन धेरै ला छन्, जहाँ धेरै मनु य जा छन् । तर बु छन्
मु ि कलले कसैले मा । पचा बाँड्ने पिन धेरै चािह छ, जसले फे र स झाउन सकु न् । य तो ठाउँ मा
उिभनु पछ। यो हो ान र न। सेवाको धेरै सोख हनु पछ। हामीले आ नो दैवी बादशाही थापना
गछ । यो हो नै मनु यलाई देवता अथवा पिततलाई पावन बनाउने िमशन। यो पिन ितमीले ले न
स छौ– बाबाले स झाउनु भएको छ मनमनाभव। पितत-पावन बेहदका बाबालाई याद गछ भने
िवकम िवनाश ह छ। या ाको वाइ ट पिन ितमी ब चाह लाई बार बार स झाइएको छ। बाबालाई
बार बार याद गर। िसमर िसमर सु ख पाऊ, तनका कलह लेष सबै मेिटऊन् अथात् ितमी एभरहे दी
ब छौ। बाबाले म िदनु भएको छ– मलाई िसमर अथात् याद गर, य तो होइन– बसेर िशव-िशव
भन। िशवका भ ले यसरी िशव-िशव भने र माला ज छन् । वा तवमा हो
माला। िशव र
शािल ाम। मािथ हनु ह छ िशव। बाँक हन् साना-साना दाना अथात् आ माह । आ मा यित सानो
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िब दु हो। काला दानाह को पिन माला ह छ भने िशवको माला पिन बनेको छ। आ माले आ नो
िपतालाई याद गनु छ। बाँक मु खले िशव-िशव बो नुपछ। िशव-िशव भ नाले फे र बु ि योग
मालाितर जा छ। अथ त कसैले बु दैन। िशव-िशव भ नाले िवकम कहाँ िवनाश ह छ र। माला
फे नह सँग यो ान छै न। िवकम िवनाश तब ह छ, जब सं गममा डाइरे ट िशवबाबा आएर म
िदनु ह छ– म एकलाई याद गर। बाँक त कसैले चाहे जितसु कै बसेर िशव-िशव भनोस्, िवकम
िवनाश हँदैन। काशीमा पिन गएर ब छन्, िशव काशी िशव काशी भिनरह छन् । भ छन् काशीमा
िशवको भाव छ। िशवका मि दर त धेरै भ य बनेका छन् । यो सबै हो भि को साम ी।
ितमीले बु झाउन स छौ, बेहदका बाबाले भ नु ह छ– मसँग योग लगाउनाले ितमी पावन ब छौ।
ब चाह लाई सेवाको सोख हनु पछ। बाबा भ नु ह छ– मैले पिततह लाई पावन बनाउनु छ। ितमी
ब चाह ले पिन पावन बनाउने सेवा गर। पचा लैजाऊ र स झाऊ। भन, यसलाई रा ोसँग
पढ् नु होस् । मृ यु त सामु ने खडा छ। यो दुःखधाम हो। अब ान नान एक पटक गनाले सेके डमा
जीवनमु ि िम छ। फे र नदीह मा नान गन भट् िकन के आव यकता छ। हामीलाई सेके डमा
जीवनमु ि िम छ यसैले सबैलाई स देश देऊ। न कसैले कहाँ य तो पचा छपाउन स छ र।
ब चाह लाई सेवाको धेरै सोख हनु पछ। यी जु न बनाइएका छन्, ती सेवाको लािग हन् । धेरै छन्
जसलाई सेवाको सोख छै न। मैले कसरी सेवा ग ँ , बु ि मा नै आउँ दैन। यसमा बडो रा ो चम कारी
बु ि चािह छ, जसको खु ामा देह-अिभमानको जं जीर छ, उनीह देही-अिभमानी ब न स दैनन् ।
थाहा ह छ, ियनीह गएर के पद पाउलान्! दया ला छ। सबै से टरह मा हे र छ– को-को
पु षाथमा अगािड गइरहेका छन्? कोही त आँकका फू ल पिन छन्, कोही गु लाबका फू ल पिन छन् ।
हामी फलानो फू ल ह । हामीले बाबाको सेवा गदन भने बु नु पछ– हामी गएर आँकको फू ल
ब नेछ । बाबाले त धेरै रा ोसँग स झाइरहनु भएको छ। ितमीले हीरा ज तो ब ने पु षाथ ग ररहेका
छौ। कोही त स चा हीरा छन्, कोही कालो पिन छन् । हरे कले आ नो याल रा नु पछ। म हीरा
ज तो ब नु छ। आफैँ सँग सो नु छ– म हीरा ज तो बनेको छु ? अ छा!
मीठे -मीठे िसक लधे ब चाह ित माता-िपता बापदादाको याद- यार एवं गु डमिनङ् ग। हानी
बाबाको हानी ब चाह लाई नम ते। हानी ब चाह को हानी बाबालाई गु डमिनङ् ग, नम ते।
धारणाको लािग मु य सारः–
१)
देह-अिभमानका जं जीरह लाई काटे र देही-अिभमानी बन। आ म-अिभमानी रहने
सं कार बनाऊ।
२)
सेवा गन धेरै सोख राख। बाबा समान पिततलाई पावन बनाउने सेवा गर। स चा हीरा
बन।
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े र शु भ वृि ारा वाणी र कमलाई े बनाउने, िव प रवतक भव
जो ब चाह ले आ नो कमजोर वृि ह लाई मेटाएर शु भ र े वृि धारण गन त
िल छन्, उनीह लाई यो सृि पिन े देिख छ। वृि सँग ि र कृ ितको पिन कने सन
छ। कु नै पिन रा ो वा खराब पिहले वृि मा धारण ह छ फे र वाणी र कममा आउँ छ।
वृि े हनु अथात् वाणी र कम वतः े हनु । वृि बाट नै भाइ ेशन, वायु म डल
ब छ। े वृि को त धारण गनवाला िव प रवतक वतः ब छ।
लोगन:– िवदेही वा अशरीरी ब ने अ यास ग यौ भने कसैको पिन मनको भावलाई जा न स छौ।
तप वी मू त बन
समयको समीपता माण अब स चा तप वी बन। ित ो स चा तप या वा साधना हो नै बेहदको
वैरा य। अब बेहदको वैरा य वृि ारा चारै ितर तप याको वायु म डल बनाऊ। ित ो तप या मनसा
सेवाको िनिम बनोस् ।
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