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शासततको शसिको महत्त्व
शासततका सागर बाबा अफ्ना शासततका ऄवतार बच्चाहरू सिँ ग समल्न अईनु भएको छ। अजको
संसारमा सबै भतदा अवश्यक चीज शासतत हो। त्यही शासततका दाता सतमी बच्चाहरू हौ। कसै ले
जसतसुकै सवनाशी धन, सवनाशी साधनद्रारा शासतत सलन चाहोस् तर पसन ऄसवनाशी शासतत पाईन
सक्दैन। अजको संसार धनवान भएर पसन, सुखका साधन भएर पसन ऄसवनाशी सदाकालको शासततको
सभकारी छ। यस्ता शासततका सभकारी अत्माहरूलाइ सतमी मास्टर शासततदाता, शासततका भण्डार, शासतत
स्वरूप अत्माहरूले ऄंचली सदएर सबै को शासततको प्यास, शासततको आच्छा पूणन गर। बापदादालाइ
ऄशातत अत्माहरूलाइ देखेर दया लाग्छ। यसत्त प्रयत्न गरेर सवज्ञानको शसिले कहािँ देसख कहािँ पुगेका
छन्, के -के बनाआरहेका छन्, सदनलाइ रात पसन बनाईन सक्छन्, रातलाइ सदन पसन बनाईन सक्छन् तर
अफ्नो अत्माको स्वधमन शासतत, त्यसलाइ प्राप्त गनन सके का छैनन्। जसत शासततको पछासड भाग-दौड
गरररहेका छन्, त्यसत नै ऄल्पकालको शासतत पसछ पररणाम भने ऄशासतत नै समले को छ। ऄसवनाशी
शासतत सवन अत्माहरूको इश्वरीय जतम-ससि ऄसधकार हो। तर जतम-ससि ऄसधकारको लासग कसत
मे हनत गछनन्। सेकेतडमा प्रासप्त छ तर से केतडको प्रासप्तको लासग पूरा पररचय नभएको कारणले कसत
धक्का खातछन्, पुकाछनन्, कराईिँ छन्, सचसततत हु तछन्। यसरी शासततको पछासड भट्सकने अफ्ना
असत्मक रूपका भाआहरूलाइ भाआ-भाआको दृसि देउ। यही दृसिले नै ईनीहरूको सृसि बदसलतछ।
सतमीहरू सबै शासततका ऄवतार अत्माहरू सदा शातत स्वरूप सस्थसतमा रहतछौ सन? ऄशासततलाइ
सदाको लासग सवदाइ सदयौ हैन? ऄशासततको सवदाइ ईत्सव मनायौ वा ऄब मनाईने हो? जसले ऄसहले
सम्म ऄशासततको सवदाइ ईत्सव मनाएका छैनौ, ऄब मनाईनु छ, यस्ता कोही यहािँ छौ? त्यसको समसत
तोसकसदउिँ? जसलाइ ऄसहले ईत्सव मनाईनु छ ईनीहरूले हात ईठाउ। कसहल्यै स्वप्नमा पसन ऄशासतत
नअओस्। स्वप्न पसन शासततमय भआसके का छन् सन! शासततदाता बाबा हु नु हु तछ, शासतत स्वरूप सतमी
हौ। धमन पसन शातत, कमन पसन शातत छ भने ऄशासतत कहाबाट अईिँ छ? सतमीहरू सबै को कमन के हो?
शासतत सदने । ऄसहले पसन सतमीहरू सबै का भिहरूले अरती गदान के भतछन्? शासतत देवा। सतनीहरूले
यो कसको अरती गरे का हु न्? सतम्रो वा के वल बाबाको? शासतत देवा बच्चाहरू सदा शासततका
महादानी, वरदानी अत्माहरू हौ। शासततका सकरणहरू सवश्वमा मास्टर ज्ञान सूयन बने र फै लाईने वालामा
यही नशा छ सन– बाबाको साथ-साथै हामी पसन मास्टर ज्ञान सूयन हौं ऄथवा शासततका सकरणहरू
फै लाईने मास्टर सूयन हौं।
अफ्नो वृसत्तद्रारा से केतडमा स्वधमन को पररचय सदएर स्व-स्वरूपमा सस्थत गराईन सक्छौ सन? कुनचासहिँ
वृसत्त? यस अत्मालाइ पसन ऄथान त् हाम्रो यस भाआलाइ पसन बाबाको वसान समलोस्। यो शुभ वृसत्त ऄथवा
शुभ भावनाले ऄने क अत्माहरूलाइ ऄनुभव गराईन सक्छौ। सकन? सकनसक भावनाको फल ऄवश्य
समल्छ। सतमीहरू सबै को श्रे ष्ठ भावना छ, स्वाथन रसहत भावना छ, दयाको भावना छ, कल्याणको भावना
छ। यस्तो भावनाको फल नसमलोस् त्यो हु नै सक्दैन। बीज शसिशाली छ भने फल ऄवश्य प्राप्त हु तछ।
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के वल यस श्रे ष्ठ भावनाको बीजलाइ सदा स्मृसतको पानी सदआराख, समथन फल प्रत्यक्ष फलको रूपमा
ऄवश्य प्राप्त हु नु नै छ। प्रश्न ईठ्दैन– हु तछ वा हुिँ दैन भतने । सदा समथन स्मृसतको पानी छ ऄथान त् सवन
अत्माहरू प्रसत शुभ भावना छ भने सवश्व शासततको प्रत्यक्षफल समल्नु नै छ। सवन अत्माहरूको जतमजतमाततरको अशा बाबाको साथ-साथै सबै बच्चाहरूले पसन पूणन गरररहेका छौ र सबै को हु नु छ।
जसरी ऄसहले ऄशासततको अवाज चारै सतर चसकन रहेको छ, तन-मन-धन-जन सबै तफन बाट ऄशासतत
ऄनुभव गरररहेका छन्। भयले सवन प्रासप्तको साधनले पसन शासततको बदलामा ऄशासततको ऄनुभव
गराआरहेको छ। अजका अत्माहरू कुनै न कुनै भयको वशीभूत छन्। खाआरहेका छन्, चसलरहेका छन्,
कमाआरहेका छन्, ऄल्पकालको मोज पसन मनाआरहेका छन् तर भयको साथमा। के थाहा भोसल के हु तछ!
जहािँ भयको ससंहासन हु तछ, जब ने ता नै भयको कुसीमा बसे का छन् भने प्रजाको के हु तछ होला! जसत
ठूला ने ता त्यसत ऄङ्ग रक्षक हु तछन्। सकन? भय छ सन। त्यसै ले भयको ससंहासनमा ऄल्पकालको मोज
कस्तो हु तछ? शासततमय वा ऄशासततमय? बापदादाले यस्ता भयभीत बच्चाहरूलाइ सदाकालको
सुखमय, शासततमय जीवन सदनको लासग सतमीहरू सबै बच्चाहरूलाइ शासततको ऄवतारको रूपमा
सनसमत्त बनाईनु भएको छ। शासततको शसिले सवना खचन कहािँ देसख कहािँ सम्म पुग्न सक्छौ? यस
लोकबाट पसन पर। अफ्नो मीठो घरमा कसत ससजलै पुग्छौ!
?
कसत
ससजलै
, मायाजीत बतछौ? के द्रारा? असत्मक शसिद्रारा। जब एटोसमक र असत्मक दुवै
शसिहरूको मे ल हु ने छ, तब असत्मक शसिले एटोसमक शसि पसन सतोप्रधान बुसिद्रारा सुखको
कायन मा लाग्ने छ, तब दुवै शसिहरूको समलनद्रारा शासततमय दुसनयािँ यस भूसममा प्रत्यक्ष हु ने छ सकनसक
शासतत र सुखमय स्वगन को राज्यमा दुवै शसि हु तछन्। त्यसै ले सतोप्रधान बुसि ऄथान त् सदा श्रे ष्ठ, सत्य
कमन गने बुसि। सत ऄथान त् ऄसवनाशी पसन हो। हर कमन , ऄसवनाशी बाबा र ऄसवनाशी अत्मा यो
स्मृसतले ऄसवनाशी प्रासप्त गराईने वाला हु ने छन् त्यसै ले भसनतछ सत्य कमन । त्यसै ले यस्तो सदाको लासग
शासतत सदने , शासततका ऄवतार हौ। बुझ्यौ। ऄच्छा–
यसरी सदा सतोप्रधान सस्थसतद्रारा सत कमन गने अत्माहरू, सदा अफ्नो शसिशाली भावनाद्रारा ऄने क
अत्माहरूलाइ शासततको फल सदने , सदा मास्टर दाता बने र, शासतत देवा बने र शासततका सकरणहरू
सवश्वमा फै लाईने , यस्ता बाबाका सवशे ष कायन का सहयोगी अत्माहरूलाइ बापदादाको याद-प्यार एवं
नमस्ते । रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ गुडमसनन ङ्ग, नमस्ते ।
लतडनका नोबे ल सवजे ता वै ज्ञासनक जोससफसन बापदादा सिँग समसलरहेका छन्:–
शासततको शसिलाइ पसन ऄनुभव गरेका छौ? सकनसक शासततको शसिले सारा सवश्वलाइ शासततमय
बनाईिँ छ। सतमी पसन शासतत सप्रय अत्मा हौ सन!
नाले सवश्व कल्याण गनन सतमी सनसमत्त बतन सक्छौ। सवज्ञानको शसि पसन अवश्यक
छ तर के वल सतोप्रधान बुसि बतनाले मात्र यसलाइ यथाथन रूपले प्रयोग गनन सक्छौ। अज के वल यही
ज्ञानको कमी छ– यथाथन रीसतले यसलाइ कायन मा कसरी लगाईने ? यही सवज्ञान यस ज्ञानको अधारले
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नयािँ सृसिको स्थापनाको सनसमत्त बतने छ। तर अज त्यो ज्ञान नभएको कारणले सवनाश सतर ईतमुख हुिँ दै
गएको छ। त्यसै ले ऄब यो सवज्ञानको शसिलाइ साआले तसको शसिको अधारले राम्रो कायन मा लगाईन
सनसमत्त बन। यसमा पसन नोबल प्राआज सलतछौ सन!
यही कायन को छ। जब जुन
कायन को अवश्यकता हु तछ, त्यसमा सनसमत्त बतने लाइ सबै ले श्रे ष्ठ अत्माको नजरले हेने छन्। बुझ्यौ के
गननु छ? ऄसहले साआतस र साआले तसको सम्बतध कस्तो छ र दुवैको सम्बतधले कसत सफलता समल्न सक्छ,
यसको ऄनुसतधान गर। ऄनुसतधान गने रूसच छ सन! अब
।
।
दुसनयािँ बनाईिँ छौ सन? ऄच्छा–
यु.के . ग्रुप सिँ ग:– सससकलधे बच्चाहरू सदा नै बाबा सिँ ग समले का छन्। सदा बाबा साथ हु नु हु तछ, यो
ऄनुभव सदा रहतछ सन? यसद बाबाको साथबाट ऄसलकसत पसन सकनारा गर्यौ भने मायाको अिँखा बडो
ते ज हु तछ। जब ईसले देख्छ– यो ऄसलकसत सकनारा भएको छ, तब अफ्नो बनाईिँ छ, त्यसै ले कसहल्यै
पसन सकनारा नहु नु। सदा साथ। जब बापदादाले स्वयं सदा साथ रहने प्रसतज्ञा गरररहनु भएको छ भने साथ
सलनु पछन सन। यस्तो साथ सारा कल्पमा कसहल्यै समल्दैन जुन ऄसहले बाबा अएर भसनरहनु भएको छ
मे रो साथमा रहने गर। यस्तो साथ सत्ययुगमा पसन हुिँ दैन। सत्ययुगमा पसन अत्माहरू सिँ ग रहतछौ। सारा
कल्पमा बाबाको साथ कसत समय समल्छ? धेरै कम समय छ सन। त्यसै ले थोरै समयमा यसत ठूलो भाग्य
समल्छ भने सदा साथ रहनु पछन सन। बापदादाले सदा पररपक्व सस्थसतमा सस्थत रहने बच्चाहरूलाइ हेरर
रहनु भएको छ। कसत प्यारा-प्यारा बच्चाहरू बापदादाको सामुतने छन्। एक-एक बच्चाहरू धेरै सप्रय
छन्। बापदादाले यसत प्यारले सबै लाइ कहािँ -कहािँ बाट छाने र जम्मा गननु भएको छ। यस्ता छासनएका
बच्चाहरू सदा नै पक्का हु तछन्, कच्चा हु न सक्दैनन्।
व्यसिगत महावाक्य:
सवशे ष पाटन धारी ऄथान त् हर कदम, हर सेकेतड सदा ऄलटन , सुस्त होआन
सदा अफूलाइ सहिँड्दा-डुल्दा, खािँ दा-सपईिँ दा बे हद सृसि नाटकको स्टे जमा सवशे ष पाटन धारी अत्मा
ऄनुभव गछौ? जो सवशे ष पाटन धारी हु तछ, ईसलाइ सदा हर समय अफ्नो कमन ऄथान त् पाटन मासथ ध्यान
रहतछ सकनसक सारा ड्रामाको अधार हीरो पाटन धारीमा हु तछ। यो सारा ड्रामाको अधार सतमीहरू हौ सन।
त्यसै ले सवशे ष अत्माहरूलाइ ऄथवा सवशे ष पाटन धारीहरूलाइ सदा त्यसत नै ध्यान रहतछ? सवशे ष
पाटन धारी कसहल्यै पसन सुस्त हुिँ दैनन्, ऄलटन रहतछन्। त्यसै ले कसहले काही िँ सुस्ती त अईिँ दैन? गरर त
रहेको छु, पुसगहाल्छु... यस्तो त सोच्दैनौ? गरर त रहेका छौ तर कुन गसतले गरररहेका छौ? चसल त
रहेका छौ तर कुन गसतले चसलरहेका छौ? गसतमा पसन ऄततर हु तछ सन। कहािँ पै दल चल्ने र कहािँ प्ले नमा
ईड्ने वाला! भतन त भसनतछ पै दलवाला पसन गआरहेका छन्, प्ले नवाला पसन गआरहेका छन् तर फरक कसत
हु तछ? त्यसै ले के वल चसलरहेका छौ, ब्रह्माकुमार बतयौ ऄथान त् चसलरहेका छौ तर कुन गसतले ? तीव्र
गसतवाला नै समयमा गततव्यमा पुग्छन्, नत्र पछासड पछनन्। यहािँ पसन प्रासप्त त हु तछ तर सूयनवंशीको हु तछ
वा चतद्रवंशीको? ऄततर त हु तछ सन। त्यसै ले सूयनवंशीमा अईनाको लासग हर संकल्प, हर बोलबाट
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साधारणता समाप्त होस्। यसद कुनै हीरो कलाकारले साधारण ऄसभनय गर्यो भने ईसमासथ हािँ स्छन् सन।
त्यसै ले यो सदा स्मृसत रहोस्– म सवशे ष पाटन धारी हुिँ । हरेक कमन सवशे ष होस्, हरेक कदम सवशे ष होस्, हर
से केतड सवशे ष, हर समय, हर संकल्प श्रे ष्ठ होस्। यस्तो होआन– यो ५ समने ट मात्र साधारण भएको हो। ५
समने ट ५ समने ट हुिँ दैन, संगमयुगको ५ समने ट धैरै महत्त्वपूणन छ, ५ समने ट ५ वषन भतदा पसन बढी हु तछ
त्यसै ले यसत ध्यान रहोस्। यस्तालाइ भसनतछ तीव्र पुरुषाथी। तीव्र पुरुषाथीहरूको स्लोगन के हो?
“ऄसहले नभए कसहल्यै हुिँ दैन”। यो सदा याद रहतछ? सकनसक सदाको राज्य-भाग्य प्राप्त गनन चाहतछौ भने
ध्यान पसन सदाको रहोस्। ऄसहले को थोरै समयको सदाको ध्यान धेरैकालको लासग प्रासप्त गराईने वाला
छ। त्यसै ले हर समय यो स्मृसत रहोस् र जािँ च होस्– चल्दा-चल्दै कसहले काही िँ साधारणता त अईिँ दैन?
जसरी बाबालाइ परम अत्मा भसनतछ, परम हु नु भयो सन। त्यसै गरी जस्तो बाबा, त्यस्तै बच्चाहरू पसन
हरेक कुराका परम ऄथान त् श्रे ष्ठ बन।
ऄब स्वयंको पुरुषाथन पसन तीव्र होस् र से वामा पसन कम समय, कम मे हनत लागोस् र सफलता धेरै होस्।
एकले ऄने कले जसत काम गननु छ। त्यसै ले यस्तो योजना बनाउ। पंजाब हो त पुरानो। से वाको असदबाट
छौ त्यसै ले असद स्थानले कुनै असद रत्न सनकाल। त्यसै पसन पंजाबलाइ शे र भतछन् सन। शे र गसजन तछ।
त्यसै ले गसजन नु ऄथान त् प्रभावकारी अवाज सनकाल्नु। ऄब हेछुन – के गछौ र कसले गछौ?
वरदान:– ऄमृतबे ला देसख रासतसम्म यादको सवसधपूवनक हर कमन गने सससि स्वरूप भव
ऄमृतबे ला देसख रासत सम्म जे पसन कमन गछौ, यादले सवसधपूवनक गर तब हर कमन को सससि
समल्छ। सबै भतदा ठूलो सससि हो– प्रत्यक्षफलको रूपमा ऄतीसतद्रय सुखको ऄनुभूसत हु नु।
सदा सुखको लहरमा, खुशीको लहरमा लहराआरहतछौ। त्यसै ले यो प्रत्यक्षफल पसन समल्छ र
भसवष्य फल पसन समल्छ। यस समयको प्रत्यक्षफल ऄने क भसवष्य जतमको फल भतदा पसन
श्रे ष्ठ छ। ऄसहले भखन रै गर्यो ऄसहले भखन रै समल्यो– यसलाइ भसनतछ प्रत्यक्षफल।
स्लोगन:– स्वयंलाइ सनसमत्त सम्झे र हरेक कमन गर्यौ भने तयारा र प्यारा रहतछौ, मे रोपन अईन सक्दैन।
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