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“मीठे ब चे– यो ित ो वान थ अव था हो, यसैले एक बाबालाई याद गर। िनवाणधाममा जाने तयारी गर।”
:–
बाबाको पासमा कु न कु राको भेद-भाव छै न?
उ र:–
ग रब र धनवानको। हरे कलाई पु षाथ ारा आ नो उ च पद पाउने अिधकार छ। पिछ गएर
सबैलाई आ नो पदको सा ा कार हनेछ। बाबा भ नु ह छ– म हँ ग रब िनवाज, यसैले ग रब
ब चाह को सबै आशा पू रा ह छन् । यो अि तम समय हो। िकसक दबी रहेगी धू ल म...
जसले बाबासँग बीमा गछन्, उनीह को सफल ह छ।
गीत:–
आिखर वह िदन आया आज....
ओम् शाि त। यसको अथ त िब कु ल साधारण छ। हरे क कु रा सेके डमा बु नु पन ह छ। सेके डमा
बाबाबाट वसा िलनु छ। ब चाह लाई थाहा छ– बेहदका बाबा आउनु भएको छ। तर यो िन य पिन
कसै-कसैलाई थायी ब दैन। ज तै लौिकक स ब धमा आमाले ब चा ज माएपिछ उसले झ बु दछ–
ियनी ज म िदएर पालना गनवाला हन् । यहाँ पिन झ बु नु पछ िन। अब ितमी ब चाह लाई थाहा छ–
भि पिछ नै भगवान् आउनु ह छ। अब भि कित समय च छ, किहले सु ह छ? ितमी ब चाह
िसवाय यो दुिनयाँमा कसैले पिन जा दैनन् । ितमीले बताउन स छौ– भि किहलेदेिख सु भयो!
मनु यले त भ छन्– पर परादेिख च दै आउँ छ। ान र भि दुई चीजह अव य छन् । भ छन्– यो
अनािद च दै आउँ छ। तर अनािदको पिन अथ बु दैनन् । यो ामाको च अनािद कालदेिख घु िमरह छ।
यसको आिद अ य छै न। मनु यले त गफ लगाइरह छन् । किहले भ छन् यित वष भयो, किहले भ छन्
यित वष। बाबा आएर सबै िस गरे र बताउनु ह छ। शा आिद पढ् नाले बाबाको ाि त हँदैन। बाबाको
ाि त सेके डमा ह छ। सेके डमा जीवनमु ि ... यो पिन कसैलाई थाहा छै न– बाबा किहले आउनु ह छ?
क पको आयु लामो ग रिदएका छन् । अब बाबाले त जा नु ह छ र ब चाह पिन सबैथोक जा दछन् तर
आ य छ– जो १०-२० वषमा पिन कु नैलाई पू रा िन य हँदैन। िन य भएपिछ फे र त किह यै भ न
स दैनन्– यी मेरा िपता होइनन् । छ पिन धेरै सहज। ितमीलाई त ब चा ब नमा पिन धेरै समय ला यो।
१०-२० वषमा पिन पू रा िन य भएन। अब ितमीले कसैलाई प रचय िदयौ भने सेके डमा िन य ह छ।
जनकको कु रा पिन पछािडको हो िकनिक िदन- ितिदन धेरै सहज हँदै जा छ। य ता रा ो-रा ो
वाइ टह िनि क छन्, जसबाट झ कसैलाई िन य ह छ।
बाबा भ नु ह छ– यारा ब चाह ! अशरीरी भव। यी जु न अनेक देहका धम छन्, उनलाई छोड। मु य त
एक धम िथयो िन। एकबाट नै वृि ह छ िन। यो हो नै भेराइटी मनु य सृि को वृ , मनु यह को कु रा हो।
भेराइटी धमको वृ लाई पिन जा नु पछ। धमह को स मेलन ह छ। तर उनीह लाई थाहा नै छै न– पिहला
सु मा पू य धम कु नचािहँ हो! बु ि मा आउनु पछ। भारतवष ाचीन धमवाला हो यसैले अव य ाचीन
धम परमिपता परमा माले नै र नु ह छ। यहाँ िशव जय ती िस छ। मि दर पिन अनिग ती छन्...
सबैभ दा ठू लो मि दर बाबाको हो– िनवाणधाम। जहाँ हामी आ माह पिन बाबासँग रह छ । मि दर रहने
थान हो िन। यो महत व कित ठू लो मि दर हो। ित ो बु ि मा आउनु पछ–
त व, जु न सबैभ दा
सव च मि दर हो, हामी सबै वहाँका िनवासी ह । वहाँ सू य, च मा हँदैनन् िकनिक रात-िदन हँदैन।
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वा तवमा हा ो हानी मि दर यो िनवाणधाम हो। यही िशवालय हो, जहाँ हामी िशवबाबाको साथमा
रह छ । िशवबाबा भ नु ह छ– म यस िशवालयमा रह छु । यो हो बेहदको िशवालय। ितमी िशवका
ब चाह पिन वहाँ रह छौ। यो हो िनराकारी िशवालय। फे र साकारी िशवालयमा आउँ छौ, अिन यहाँ
रहने थान ब छ। अिहले िशवबाबा यहाँ हनु ह छ, यस शरीरमा ब नु भएको छ। यो हो चैत य िशवालय,
जोसँ ग ितमी बातिचत गन स छौ। यो िनवाणधाम पिन िशवबाबाको िशवालय हो, जहाँ हामी
आ माह रह छ । यो घर सबैलाई याद आउँ छ। वहाँदेिख हामी आउँ छ पाट खे न– सतो रजो तमोमा।
यसमा हरे कलाई आउनु नै पछ। यो कु रा दुिनयाँ मा कसैको बु ि मा छै न। जित पिन आ माह छन्, ती
सबैलाई आ-आ नो अनािद पाट िमलेको छ, जसको न आिद छ, न अ य छ। ितमी ब चाह लाई थाहा
छ– हामी वा तवमा यस िशवालयका िनवासी ह । िशवबाबा, जसले वग थापना गनु ह छ, यसलाई
पिन िशवालय भिन छ। िशवबाबा ारा थापना भएको वग। वहाँ पिन ब चाह नै रह छन् ।
उनीह लाई यो रा य-भा य कसरी िम यो! यो हो स ययु गको आिद, अिहले छ किलयु गको अ य।
स ययु गमा देवी-देवताह लाई वगको मािलक कसले बनायो? यहाँ पिन कित रा ा-रा ा ख ड छन् ।
अमे रका सबैभ दा फ ट लास ख ड हो। धेरै पैसावाला र तागतवाला पिन छ। यस समय सबैभ दा
हाइए ट छ। बृह पितको दशा बसेको छ। तर यसको साथ-साथै राहको दशा पिन बसेको छ। यस समय
राहको दशा त सबै मािथ बसेको छ। िवनाश त सबैको हनु छ। भारतवष जो सबैभ दा धनवान् िथयो,
अिहले ग रब बनेको छ। यो सबैथोक मायाको आड बर हो। मायाको फु ल फोस छ, यसैले मनु य
यसलाई वग स झ छन् । अमे रकामा हेर के के छ! मनु य आकिषत ह छन् । ब बई पिन हेर कित
फे शनएबु ल बनेको छ। पिहले कहाँ य तो िथयो र! मायाको पू रा प प छ। कित ८-१० त लाका महल
बनाउँ छन् । वगमा कहाँ यित त ला ह छन् र। वहाँ डबल टोरी पिन हँदैन। यहाँ नै बनाउँ छन् िकनिक
जमीन छै न। जमीनको धेरै भाउ बढेको छ। यसैले मनु य स झ छन् यही वग हो। लान बनाइरह छन् ।
तर भिन छ– मािनसले चाह छ एक, ह छ अक ... मनु य कित िच तामा रह छन् । मृ यु त सबैको लािग
छ। सबैको गलामा मृ यु को फाँसी छ। अिहले ितमी पिन फाँसीमा छौ। ित ो बु ि वहाँ नयाँ दुिनयाँमा
लागेको छ। अब सबैको वान थ अव थामा जाने समय हो। यसैले बाबा भ नु ह छ– अब मलाई याद
गर। म वयं ितमीलाई डायरे शन िद छु – ितमी सबैको वान थ अव था हो, म सबैलाई िलनको लािग
आएको हँ। म छर स य ितमीह सबै जानु पछ। ८४ ज मको च पू रा भयो, अब मलाई जीवन छँ दै
याद गर। हामी जीवन छँ दै वगमा जानको लािग तयार बसेका छ । अ कोही पिन वगमा जानको
लािग तयारी गदनन् । यिद वग जाने खु शी भए त फे र िबमारीमा दबाई आिद पिन गदनथे। ितमीलाई
थाहा छ– ती वगमा त जाँदैनन् । अब हामी वीट होममा गइरहेका छौ ँ । यो हो गड फादरको होम अथवा
हानी िशवालय। फे र स ययु गलाई िज मानी िशवालय भिन छ। यस वगमा जानको लािग हामी
पु षाथ ग ररहेका छ । बाबाले स झाउनु भएको छ– ाको िदन र ाको रात िस छ। जब रात पू रा
ह छ अिन म आउँ छु। ल मी-नारायणको िदन र रात भिनँदैन। हन त उनै ह छन् तर ालाई िदन र
रातको ान छ। वहाँ ल मी-नारायणलाई यो ान हँदैन। यसैले ा र ा ण ा णीह ले स झ छन्–
िशवको राि किहले ह छ? दुिनयाँले त यी कु रालाई जा दैनन् । िशव हनु ह छ िनराकार, उहाँ कसरी
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आउनु ह छ– यो पिन सो नुपछ िन। िशव जय तीमा ितमी धेरै सेवा गन स छौ। राजधानी थापना
भइरहेको छ। अिहले धेरै सानो वृ छ र यस वृ लाई तू फान आउँ छन्, अ वृ ह लाई यित तू फान
आउँ दैन। यसमा त एकको पछािड अ सबै आउँ दै जा छन् । यहाँ ित ो नयाँ ज म ह छ। मायाको तू फान
पिन सामु ने खडा छ। अ कसैलाई तू फानको सामना गनु पदन। यहाँ धमको थापनामा मायाको तू फान
आउँ छन् । धेरै उ च ल य छ। िव को बादशाह ब नु, कु नै नयाँ कु रा होइन। अनेक पटक ितमी यस
तू फानबाट पार भएर आ नो रा य-भा य िलएका छौ। जसले जु न त रकाले पु षाथ गछ, यसको
सा ा कार हँदै जा छ। जित अगािड जा छौ, ितमीलाई सा ा कार हनेछ– यसले कु नचािहँ पद पाउँ छ?
थाहा त ह छ िन– यसले क तो पु षाथ गछ? ग रब अथवा धनवानको कु रा होइन। गीत पिन सु यौ–
आिखर वह िदन आया... ग रब िनवाज बाबा आउनु भयो। बाबा भ नु ह छ– मैले कु नै धनवानह लाई धन
िदनु छै न। ती त छन् नै धनवान। उनीह को लािग त वग यह छ। करोडपित छन्, पिहले करोडपित कु नै
मु ि कल ह यो। अिहले त करोड, मनु यह ले िभ ामा लु काएर राखेका छन्। तर यो कसैको काममा
आउने छै न। पेटले कु नै धेरै खाँदैन। ठगी गरे र पैसा ज मा गनलाई िन ा ला दैन। थाहा छै न कह सरकारले
छापा नमारोस् । बाबा भ नु ह छ– याद राख यो अि तम समय हो। अब िकसक दबी रहेगी धू ल म...
सफल ह छ उसैको, जसले भगवान्को नाममा खच गछन् । भगवान्ले त अब वगको मािलक
बनाउनु ह छ। अब ितमीले आफू लाई बाबाको पासमा बीमा गर। मृ यु त सामु ने खडा छ। ित ो सबै
आशा अब पू रा ह छन् । बाबाले ग रबह लाई उठाउनु ह छ। धनवानको एक हजार, ग रबको एक पैया–
बराबर। धेरैजसो ग रब नै आउँ छन् । कसैको १००, कसैको १५०...। दुिनयाँ मा मनु यह को पासमा त
करोड छ, उनीह को लािग यही वग हो। उनीह किह यै आउँ दैनन् । न त बाबालाई आव यकता छ।
बाबा भ नु ह छ– ितमीले आ नो घर आिद बनाऊ। से टर खोल, मैले पैसा के गन? सं यासीह ले त धेरै
याट आिद बनाउँ छन्, उनको पासमा धेरै स पि रह छ। यी रथ पिन अनु भवी छन् । अब म आएको हँ
ग रबह लाई धनवान बनाउन, यसैले अब िह मत गर। करोडपित जो छन्, उनको पैसा कु नै काममा
आउनेवाला छै न। यहाँ पैसा आिदको कु नै कु रा छै न। बाबाले के वल भ नु ह छ– मनमनाभव। खचको कु रा
छै न। यी भवन बनेका छन्, धेरै साधारण। यो पिन अ य समयमा ितमीह लाई नै रहनको लािग हो।
ित ा यादगार यहाँ छन् । अिहले फे र चैत यमा थापना ग ररहेका छौ। फे र यो जड यादगार समा हनेछ।
ितमीले यो ले नु पछ– आबू मा आएर जसले यी मि दर देखेनन्, ियनीह को बारे मा बु झेनन् अथात् के ही
देखेनन्... ितमीले भ छौ– हामी उही चैत यमा अब बसेका छ । यी जड िच ह को रह य स झाउन
स छौ। भन– यो हामी ह । हा ो जड यादगार बनेको हो। यो अद्भु त मि दर हो, आ य छ िन! म मा,
बाबा र ब चाह यहाँ चैत यमा बसेका छन् । वहाँ जड िच खडा छन् । मु य हनु ह छ िशव। ा, जगत्
अ बा र ल मी-नारायण। कित रा ोसँग स झाइ छ। फे र पिन बाबाको बनेर बाबालाई छोिडिद छन् । यो
पिन कु नै नयाँ कु रा होइन। बाबाको बनेर फे र भाग ती ह छन् । भाग तीह को पिन हामीले िच रा न
स छ । यिद प का िन य छ भने आ नो राजाईको िच बनाऊ, तब मृित रह छ– हामी भिव यमा डबल
िशरताज वगको मािलक ब छ । यिद बाबालाई छोिडिदयौ भने ताज उि छ। यो धेरै अद्भु त कु रा बु नु
पन ह छ। बाबालाई याद गर। उहाँबाट नै वसा िम छ। यसलाई नै सेक डमा जीवनमु ि भिन छ।
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भिव यको लािग बाबाले ितमीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ। मनु यले दान-पु य गछन् अक ज मको
लािग। यो हो अ पकालको ाि । ित ो त यस पढाइबाट भिव य २१ ज मको लािग ार ध ब छ। के ही
यी माता-िपताको आ ामा पू रा चले भने एकदम तछन् । माता-िपता पिन खु शी हनु ह छ। यवहारमा
याउँ दैनौ भने पद पिन कम ह छ। िशवबाबा भ नु ह छ– म िन कामी हँ... अभो ा हँ... म यो टोली आिद
के ही पिन खा नँ। िव को बादशाही पिन ित ो लािग हो। यो खान-पान पिन ित ो लािग हो, म त सेवक
हँ। मेरो आउने समय पिन िनि त छ। क प-क प आ ना ब चाह लाई रा य-भा य िदएर म
िनवाणधाममा ब छु । बाबालाई कसैले पिन नभु लोस् । बाबाले त ितमीलाई वगको बादशाही िदन
आउनु भएको छ, तैपिन ितमीले उहाँलाई िबिस छौ! कसैलाई बाबाको प रचय िदने पिन धेरै सहज तरीका
बताइएको छ– सोध, परमिपता परमा मासँ ग तपाईको के स ब ध छ? जािपता ासँग के स ब ध छ?
दुवै बाबा हनु ह छ। उहाँ िनराकार, यी साकार। बाबालाई सव यापी भ नाले वसा कसरी िम छ? ीमत
भगवान्को िम छ। ीमत ारा नै ितमी सव े ब छौ। 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 सार:–
१)
मायाको तू फानलाई पार गद बाबासँ ग पू रा-पू रा वसा लेऊ। माता-िपताको आ ालाई
यवहारमा याऊ।
२)
पु रानो दुिनयाँलाई भु लेर नयाँ दुिनयाँलाई याद गर। मृ यु भ दा पिहले बाबाको पासमा
वयं लाई बीमा ग रदेऊ।
वरदान:– समपण भाव ारा सेवा गद सफलता ा गन, स चा सेवाधारी भव
स चा सेवाधारी उही हो, जसले समपण भावले सेवा गछ। सेवामा अिलकित पिन मेरोपनको
भाव नहोस् । जहाँ मेरोपन छ, वहाँ सफलता हँदैन। जब कसैले यो स झ छ– यो मेरो काम हो,
मेरो िवचार हो, यो मेरो कत य हो– यसरी मेरोपन आउनु अथात् मोह उ प न हनु । तर जहाँ
रहे पिन सदा मृित रहोस्– म िनिम हँ, यो मेरो घर होइन, सेवा- थान हो। यसपिछ समपण
भाव ारा िनमाण र न ोमोहा बनेर सफलता ा गनछौ।
लोगन:– सदा आ नो वमानको सीटमा र ौ भने सव शि ह ले अडर मा नेछन्।
तप वी मू त बन
तप वी व पको अथ हो– तप या ारा शाि तका, शि का िकरणह चारै ितर फै िलएको अनु भव होस् ।
यो तप वी व प अ लाई िदने व प हो। ज तै सू यले िव लाई काश र अनेक िवनाशी ाि ह को
अनु भू ित गराउँ छ। य तै महान् तप वी आ माह ले मा टर ान सू य बनेर शि शाली िकरणह को
अनु भू ित गराऊ।
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