१८ जनवरी नननित्त ब्रह्मा बाबाका १८ कदि
१) सवव -सिर्व ण र इच्छाशनिले सम्र्न्न
ब्रह्मा बाबाले र्निलो कदििा आफ्ना सबै कुरा सिर्व ण गनुवभयो। र्निला आफ्ना किीकिजोरीिरूको सम्र्ूणव सिर्व ण गनुवभयो अनन आफ्ना स्थुल र सूक्ष्ि सम्र्नत्त सिर्वण गनुवभयो।
कनिल्यै र्नन सोच्नुभएन नक अगानि के िोला? कसरी िोला?.... एक संकल्र्िा सबै कुरा सिर्व ण
गनुवभयो अनन सम्र्न्न बन्नुभयो। यसरी िािी बच्चािरूले र्नन ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गरौं।
२) आफूभन्दा र्नन उच्च बनाउने भावना
जसरी ब्रह्मा बाबाले बच्चािरूलाई आफूभन्दा र्नन उच्च बनाउनुभयो, जसरी बाबाले िरे क
बच्चािरूलाई प्रत्ये क कुरािा ‘र्निला नििी’ भनेर सम्िान िगरगािव ) नदनुभयो, जसरी उिााँ ले
‘र्निला बच्चािरू’ भन्ने र्ाठ दृनि, वृनत्त, वाणी र किविा ल्याउनुभयो, जसरी नारीिरूलाई सधैं
अगानि राख्नुभयो, त्यसरी नै िािीले र्नन बाबालाई अनुसरण गरौं।
३) लौनककिािा अलौनककिाको अनुभवी
जसरी ब्रह्मा बाबाले िरे क किव गदाव सधैं आफ्नो फगरश्िा नस्थनििा रिनुभयो, जसरी बाबाले किव,
सम्बन्ध र संस्कारिा लौनककिालाई अलौनककिािा र्गरविव न गनवु भयो, जसरी नवचार, वाणी र
किव िीनैलाई सिान बनाउनुभयो, त्यसरी नै िािी र्नन बाबालाई अनुसरण गरौं र बाबा सिान
बनौं।
४) सबैको स्ने िी, सबैको सियोगी
ब्रह्मा बाबा सबै स्वरूर्बाट, सबै रीनिबाट िरे क बच्चाको स्नेिी र सियोगी बन्नुभयो। सधैं एक
बाबाको स्नेििा सिानिि िु नुभयो। एक से कण्ि, एक संकल्र् र्नन सियोग नबना नबिाउनुभएन।
त्यसरी नै िािी बच्चािरूले र्नन सबैको स्ने िी बनेर सच्चा स्ने ि र सियोगको प्रत्यक्ष प्रिाण नदनु
छ।
५) सधैं फलको इच्छाबाट िुि, इच्छा िात्रि् अनवद्या
ब्रह्मा बाबाले कुनैर्नन किव को फलको इच्छा राख्नुभएन। िरे क वचन र किविा सदैव र्रिात्िा
नर्िाको स्िृनि िु नाका कारणले फलको इच्छा संकल्र्िा र्नन आएन। ननष्काि वृनत्तबाट सबैको
र्ालना गनुवभयो। र्ुरुषाथवको प्रारब्धको ्ान िुाँदा िुाँदै र्नन त्यसिा आकषवण भएन। त्यसरी नै िािी
बच्चािरूले र्नन नाि, िान र शानको इच्छाबाट र्र, इच्छा िात्रि् अनवद्याको नस्थनििा रिेर से वा
गनुवर्छव ।
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६) ननरन्िर योगीर्नको लक्षण
जसरी ब्रह्मा बाबाको िरे क संकल्र् नवश्व कल्याणको सेवाथव रह्यो, जसरी बाबाले प्रत्ये क बोलीबाट
नम्रिा, ननिाव णिा र ििानिाको अनुभव गराउनुभयो, जसरी स्िृनि स्वरूर्िा एकािफव वेिदको
िानलकर्न, अकोिफव नवश्व से वाधारी, एकािफव अनधकारीर्नको नशा, अकोिफव सववप्रनि सत्कार
भाव राखेर सववप्रनि दािा र वरदािा बनेर रिनुभयो, जसरी उिााँ ले ग्लानन र अर्िान गने आत्िालाई
र्नन कल्याणकारी आत्िाको अनुभव गराउनुभयो, त्यसरी नै ब्रह्मा बाबालाई िािी बच्चािरूले
अनुसरण गरौं र िरे क आत्िालाई आफूभन्दा र्नन अगानि बढाउने शुभ भावना राख्दै नवश्व
कल्याणकारी बनौं।
७) संकल्र् र स्वप्निा र्नन लगाविुि
जसरी ब्रह्मा बाबा र्ुरानो दुननयािा रिेर र्नन व्यनि वा वैभवबाट संकल्र् वा सर्नािा र्नन
लगाविुि रिनुभयो, सदा नत्रिूनिव िख्िनशीन, नत्रकालदशीर्नको स्िृनि स्वरूर्, िरे क किवको िीन
काललाई जान्ने, िरे क किवलाई श्रेष्ठ किव वा शुभकिव बनाउनुभयो, जसरी र्ुरानो संस्कार र
स्वभावबाट उर्राि रिनुभयो, जसरी सधैं साक्षीर्नको सीटिा स्वयंलाई सेट राख्नुभयो, त्यसरी नै
बाबालाई अनुसरण गरे र सच्चा राजऋनष बनौं।
८) गनम्भरिा र रिनणकिाको सन्िुलन
गनम्भरिा अथाव ि् अन्ििुवखिा। रिनणकिा अथाव ि् िुस्कुरािट। ब्रह्मा बाबाको अनुिार सधैं गनम्भरिा
र िुस्कुरािटले सनजन््यो। बाबािा अनिले भखवरै िनन नचन्िन र अनिले भखवरै रिनणक अथाव ि्
िुस्कान सनििको अनुिारको सन्िुलन देनखन््यो। त्यसरी नै आफ्नो अनुिार र व्यविारबाट
गनम्भरिा र रिनणकिाको झलक देखाउने ब्रह्मा बाबाको फोटोकर्ी बनौं।
९) लवलीन नस्थनिको अनुभवद्वारा साक्षात्कारिूिव
शुरुिा घर बसेर र्नन ब्रह्मा रूर्को साक्षात्कार िु न््यो। प्रैनटटकलिा कोिी बोनलरिेको, ईशारा
गगररिेको सबैले अनुभव गनुविुन््यो। त्यसरी नै अन्त्यिा नननित्त बनेका आत्िािरूबाट यस्िो
अनुभव िु नेछ, यसका लानग ब्रह्मा बाबा सिान सधैं एकको स्ने ििा िग्न बनौं। यिी लवलीन
नस्थनिले साक्षात्कारिूिव बनाइनदन्छ। बुनििा कुनैर्नन प्रकारको बोझ नरिोस्, नदनचयाव बाबा
सिान िोस् , िब आनद सो अन्िको दृश्यको अनुभव गनव सटछौं।
१०) सवव गुणिरूिा िास्टर सागर
ब्रह्मा बाबा सवव गुणिरूिा िास्टर सागर बन्नुभयो र सवव शनििरूको वसाव प्रानटटकल जीवनिा
अनुभव गनुवभयो। साथसाथै आत्िाको जुन श्रेष्ठ वा ििान् स्टे ज छ, सम्र्ूणव नननववकारी, सववगुण
2/4

सम्र्न्न, सोह्र कला सम्र्न्न, ियाव दा र्ुरुषोत्ति र सम्र्ूणव अनिंसक- यो ििानिालाई जीवनिा
ल्याउनुभयो। त्यसरी नै िािी बच्चािरू र्नन सवव गुणिरूिा, सवव कलािरूिा सम्र्न्न बनौं। सवव
शनििरूलाई अनुभविा ल्याउाँ दै, सवव गुणिरूिा िास्टर सागर बनौं, िब वरदानी र ििादानी
स्वरूर्ले सेवा गनव सटछौं।
११) नननित्त र ननिाव ननचत्तको नवशेषिाद्वारा सच्चा से वाधारी
ब्रह्मा बाबा सधैं आफूलाई नननित्तिात्र अनुभव गदै एकदि नम्रनचत्त बनेर सच्चा से वाधारी
रिनुभयो। यसैलाई आफ्नो नेचुरल स्वभाव बनाउनुभयो। उिााँ को िरे क किव व्यबाट नवश्व
कल्याणको भावना स्र्ि रूर्बाट देनखन््यो। आफ्ना सुखका साधनिरूलाई, आफ्ना गुणिरूलाई
र आफूले प्राप्त गरे का सववशनििरूलाई अन्य आत्िािरूको उन्ननिका लानग दान गरे र ििादानी
बन्नुभयो। त्यसरी नै िरे कका अवगुणलाई गुणिा र्गरविव न गरे र, घाटालाई फाइदािा, ननन्दालाई
स्िुनििा र्गरविव न गरे र सच्चा सेवाधारी बनौं।
१२) त्याग र भाग्य दुवैिा नम्बरवन
ब्रह्मा बाबा सुरुदेनख स्थार्नाको कायव प्रनि साकार रूर्िा नननित्त बन्नुभयो। भगवानको आ्ा
निल्यो र सेवा अथव सववस्व त्यागिूिव बन्नुभयो। त्याग र भाग्य दुवैिा नम्बर वन बन्नुभयो। अन्त्यिा
र्नन बच्चािरूलाई उच्च उठाउनका लानग वा अव्यि बनाउनका लानग अव्यि विनवासी
बन्नुभयो। त्यस्िै िािीले र्नन त्याग र भाग्य दुवैिा बाबालाई अनुसरण गदै स्वयं र सेवालाई सम्र्न्न
बनाएर बाबा सिान अव्यि विनवासी बनौं।
१३) शनिशाली िन्साद्वारा श्रेष्ठ वायब्रे शन फै लाउने से वाधारी
ब्रह्मा बाबा रात्रीिा जागे र र्नन वायब्रे शन फै लाउने सेवा गनवु िुन््यो। यस नवषयिा जसले आट्छ, उ
अजुव न बन्दछ। कुनै र्नन सेवा गदाव , रोटी बनाउाँ दा, चौनकदारी गदाव र्नन..... शनिशाली स्िृनि
स्वरूर्िा रिौं। िन्साबाट नवश्वको सेवा गरौं, नवश्व से वाधारी बन्नु िबल काि िो। एकािफव स्थूल
िाि चलाइरिौं भने अकोनिर िन्साद्वारा शनििरूको दान गररिौं। यसरी गुणिूिव बनेर से वा गयौं
भने िबल फल जम्िा िुाँदै जान्छ।
१४) र्रोर्कारीको साथसाथै बालक जस्िै ब्रह्मचारी
ब्रह्मा बाबा सधैं र्रोर्कारी बन्नुभयो, साथ साथै यो िरजीवा जीवनिा सधैं आनददेनख अन्त्यसम्ि
बाल-ब्रह्मचारी बन्नुभयो। ब्रह्मचारी जीवन अथाव ि् ब्रह्मा सिान र्नवत्र जीवन, जसिा आनददेनख
अन्त्यसम्ि अखण्ि बनौं। कुनैर्नन प्रकारको र्नवत्रिा अथाव ि् स्वच्छिा खनण्िि निोस् , िब
र्ूजनीय बननन्छ। यसिा ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गरौं।
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१५) र्गरविव न शनिद्वारा सदा नवजयी
ब्रह्मा बाबाले र्गरविव न शनिद्वारा कसैको र्नन बोली वा भावलाई र्गरविव न गनुवभयो। ननन्दालाई
स्िुनििा, ग्लाननलाई गायनिा र्गरविव न गनवु भयो। अर्िानलाई स्व-अनभिानिा, अर्कारलाई
उर्कारिा, िायाको नवघ्नलाई बाबाको लगनिा िग्न िु ने साधन सनम्झएर र्गरविव न गरे र सदा
नवजयी बन्नुभयो। यसरी नै ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गरे र स्नेिी आत्िािरूप्रनि िात्र सियोगी
िोइन्, ननराश आत्िािरूिा र्नन आशाको दीर्क जगाउनु छ।
१६) सदैव स्व-स्वरूर्को दशवन गने नसनि स्वरूर्
ब्रह्मा बाबाले सधैं आनत्िक नस्थनिको शनिशाली दर्णवद्वारा िरे क आत्िालाई सेकेण्ििा स्वस्वरूर्को दशवन वा साक्षात्कार गराउनुिुन््यो। यस स्टे जलाई लाइट-िाइट िाउसको स्टे ज भननन्छ।
जसरी ब्रह्मा बाबा लाइट-िाइट स्वरूर्, सववशनिवान नशव बाबा सिान बन्नुभयो, त्यसरी नै िािी
बच्चािरू र्नन उिााँ सिान सववशनििरूबाट सम्र्न्न नसनि स्वरूर् बनौं र िस्िकिनणद्वारा सबैलाई
स्व-स्वरूर्को दशव न गराऔ।ं
१७) संगियुगी प्रालब्धको अनुभवीिूिव र िेिनििुि
संगियुग िेिनि गने युग िोइन, र्रिात्िा-स्नेििा सिानिि िु ने युग िो, प्रभु-निलनको युग िो।
र्ुिली र दीर्कको निलनको युग िो। वास्िविा बच्चािरू नशरको िाज र घरको श्रृं गार िु न्छन् र
बाबाको बालक सो िानलक िु न्छन्। त्यस्िै श्रेष्ठ नस्थनिको अनुभवी बनेर िन्सा, वाचा, किवणा र
सम्बन्ध-सम्र्कव िा कदििा कदि राख्दै र्ुरुषाथव गरौं। बाबा सिान सम्र्न्न स्टे जलाई प्राप्त गरौं।
यसरी प्रेि र स्ने ििा स्वयंलाई सिानिि गरे र िे िनििुि जीवनको अनुभवी बनौं।
१८) अव्यिबाट व्यििा आउने अभ्यासी
जसरी ब्रह्मा बाबा अव्यि भएर र्नन व्यििा प्रवेश गरे र कायव गनुविुन््यो, त्यस्िै िािी बच्चािरू
र्नन आफ्नो अव्यि नस्थििा रिेर व्यि किेनन्ियिरूबाट किव गरौं। जसरी ब्रह्मा बाबा वेिदको
बाबा िु नुिुन्छ, त्यस्िै िािी बच्चािरू र्नन बाबा सिान बन्नु छ। जनि सिीर्िा त्यनि सिानिा।
अन्त्यिा िािी बच्चािरूले र्नन आफ्नो रचनाको रचनयिा बनेर व्यविारिा यो अनुभव गनेछौं।
जसरी बाबालाई आफ्नो रचना देखेर रचनयिाको स्वरूर्को स्िृनि स्विः आउ्यो, त्यस्िै स्टे ज
िािी बच्चािरूिा आउनुर्छव ।
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