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‚मीठे बच्चे– यो बसनबनाई ऄनासद ड्रामा हो, यस ड्रामामा हरेक पात्रको भूसमका सनसित छ, मोक्ष
कसैलाइ पसन समल्न सक्दैन।‛
प्रश्न:–
सशवबाबा ऄशरीरी हु नु हु तछ, ईहािँ शरीरमा सकन अईनु हु तछ? कुनचासहिँ काम गनछु हुतछ र
कुनचासहिँ गनछु हुतन?
ईत्तर:–
बाबा भतनुहुतछ– प्यारा बच्चाहरू! म यस शरीरमा के वल सतमीलाइ मुरली सुनाईन अईिँ छु।
मै ले मुरली सुनाईने मात्रै काम गछुछ । म खान-सपईनको लासग अईिँ सदनिँ । म अएको हुिँ
सतमीलाइ नयािँ राजधानी सदनको लासग। बािँ की स्वाद त सयनको अत्माले सलतछ।
गीत:–
छोड भी दे अकाश ससंहासन...
ओम् शासतत। गीतहरू सतनै बजाआतछ जुन सिँग हाम्रो सम्बतध छ। अकाशमा कुनै ससंहासन छैन। अकाश
यस खाली (पोलार)लाइ भसनतछ। बािँ की अकाश तत्त्वमा त कुनै तख्त छैन। न परमसपता परमात्मा नै यस
अकाश तख्तमा रहनु हु तछ। बाबाले बच्चाहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ– म परमसपता परमात्मा र सतमी
बच्चाहरू, जो दुवै अत्माहरू हौं, यी चति, सूयछ, ताराहरू भतदा पर रहतछौं, त्यसलाइ मूलवतन भसनतछ।
जसरी यहािँ अकाशमा सूयछ, चति, ताराहरू छन् त्यस्तै , हु बहु वृक्षसमान महतत्त्वमा पसन अत्माहरू
रहतछन्। जसरी कुनै चीजको अधार सवना ताराहरू अकाशमा रहेका हु तछन्। ऄहम् अत्माहरू र
परमात्मा बाबा, हामी सबै महतत्त्वमा रहतछौं। तारा जसरी नै रहतछौं। ज्ञान सूयछ, ज्ञान चतिमा, ज्ञान
ससताराहरू। ऄब यो कुरा त सम्झाआएको छ– जब-जब दु:ख हु तछ तब अईिँ छु। पुरानोलाइ नयािँ ऄवश्य
बनाईनु छ। पुरानोमा नै भीड हु तछ, कसलयुगमा छ दु:खको भीड। स्वगछ मा त सुख नै सुख हु तछ। फे रर
मलाइ अएर सहज ज्ञान र सहज राजयोग ससकाईनु पछछ। सबै ले अईनुहोस् भने र बोलाईिँ छन्। ससंहासन
छोडे र अईनुहोस् भनी कृष्णको लासग भतदैनन्। कृष्णको लासग ससंहासन ऄक्षर सुहाईिँ दैन। ईनी त
राजकुमार सथए सन। ससंहासन तब भसनतछ जब राजगद्दी समल्छ। हो, सानो बच्चालाइ बुवाले काखमा वा
हातमा बसाल्न सक्छन्। त्यसै ले बाबाले सम्झाईनु हु तछ– अत्माहरू मूलवतनमा तारा जस्तै हु तछन्। फे रर
त्यहािँ बाट क्रमशः अईिँ दै रहतछन्। तारा कसरी खस्छ भतने कुरा देखाईिँ छन् सन। त्यहािँ बाट पसन अत्मा
सोझै अएर गभछमा जातछ। यो कुरा राम्रो सिँ ग नोट गर– हरेक अत्मालाइ सतो, रजो, तमोमा अईनै पछछ।
जसरी पसहले लक्ष्मी-नारायण अईिँ छन् भने ईनलाइ सतो, रजो ऄवस्थाबाट पास हुिँ दै, पुनजछ तम सलंदासलंदा फे रर तमोप्रधान ऄवस्थामा पुग्नु नै छ। हरेकको यस्तै हु तछ। फसकछ एर जान सक्दैनन्। आब्राहम, बुि
अईिँ छन्, ईनीहरूलाइ पसन सतो, रजो, तमोमा अईनु पछछ, पुनजछ तम सलनु पछछ। द्वापरमा धमछ स्थापक
अईिँ छन्। त्यहािँ बाट पुनजछ तम शुरू हु तछ फे रर तमोप्रधान बतनु पछछ। ऄब ईनको सद्गसत कसले गने ?
सद्गसत दाता त एक सशव नै हु नु हु तछ। भतनुहुतछ– सबै को सद्गसत गनछ मलाइ नै अईनु पछछ। मे रो जस्तो
कायछ ऄरू कसै ले गनछ सक्दैन। मै ले देवी-देवता धमछ को स्थापना गछुछ । सतमीलाइ राजयोग ससकाआरहेको
छु। गसत र सद्गसत दाता त म हुिँ । जब सतमी पावन बतछौ त्यसपसछ मै ले सतमीलाइ वापस सलएर जातछु।
सतम्रो पसन सद्गसत गछुछ । सतम्रो साथमा जसत पसन ऄने क धमाछ वलम्बीहरू छन् ती धमछ स्थापकहरू ससहत
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सबै को ईिार गछुछ । सतमीलाइ ज्ञानले शृङ्गार गरेर स्वगछ को मासलक लक्ष्मी ऄथवा नारायणलाइ वरण
गने लायक बनाईिँ छु। फे रर सतमीलाइ वापस सलएर जातछु। सबै लाइ पसहले मुसक्तधाम पठाईिँ छु, सबै को
सद्गसत दाता पसन हुिँ । ऄरू धमछ स्थापकहरू जो अईिँ छन् ईनीहरूले सद्गसत गदैनन्। ईनले त के वल
अफ्नो धमछ को स्थापना गरेर त्यसको वृसि गनछ थाल्छन्। अफ्नो धमछ मा पुनजछ तम सलएर सतो, रजो,
तमोमा अईिँ छन्। ऄसहले सबै तमोप्रधान छन्। ऄब सयनीहरूलाइ पावन सतोप्रधान कसले बनाईने ?
बाबा स्वयं बसे र बच्चाहरूलाइ सम्झाईनु हु तछ। भगवान् अएर सबै को सद्गसत पसन गनछु हुतछ, सवश्वलाइ
स्वगछ पसन बनाईनु हु तछ। जीवनमुसक्तको लासग राजयोग ससकाईनु हु तछ। त्यसै ले बाबाको यसत धेरै मसहमा
छ। गीता हो सवछ शास्त्र सशरोमसण। तर कृष्णको नाम ले ख्नाले भगवानलाइ भुलेका छन्। भगवान् त
सबै का सद्गसत दाता हु नु हु तछ त्यसै ले गीता सबै धमाछ वलम्बीको धमछ -शास्त्र हो, यसलाइ सबै ले मातनु
पछछ। सद्गसतको शास्त्र ऄरू कुनै छैन। सद्गसत सदने वाला हु नु हु तछ नै एक। गीता ईहािँ को नै हो। सतमी
बच्चाहरूलाइ सद्गसतको ज्ञान सदआरहनु भएको छ। गीतामा सशवको नाम हु त्यो भने सबै
धमाछ वलम्बीहरूको यो शास्त्र हु त्यो। बाबाले सबै लाइ भतनुहुतछ– अफूलाइ अत्मा सम्झे र म सिँ ग योग
लगायौ भने सवकमछ सवनाश हु तछन् र सतमी मेरो धाममा अईिँ छौ। सबै धमाछ वलम्बीहरूलाइ सद्गसत
गने वाला पसन म नै हुिँ । ऄरू त अईिँ छन् नै अफ्नो धमछ को स्थापना गनछ । मनुष्यहरूले भतछन्– के मोक्ष
समल्दैन? बाबा भतनुहुतछ– ऄहिँ, समल्दैन। सबै जसत पसन अत्माहरू छन् सबै को पाटछ ड्रामामा सनसित छ।
कसै को भूसमका बद्सलन सक्दैन। हरेकको पूरा एक्टको ऄनासद ड्रामा बने को छ। ड्रामा ऄनासद छ,
त्यसको असद-मध्य-ऄतत्य छैन। सृसष्टको असद सत्ययुगलाइ र ऄतत्य कसलयुगलाइ भसनतछ। बािँ की
ड्रामाको असद ऄतत्य छैन। ड्रामा कसहले बतयो, यो भतन ससकदैन। यो प्रश्न ईठ्न सक्दैन।
बाबाले सम्झाईनु भएको छ– ऄरू जसत पसन धमछ स्थापक छन् हरेकले अएर अफ्नो धमछ स्थापना गरेका
छन्। सद्गसत गरेका छैनन्। ईनीहरूले त धमछ स्थापना गरे, त्यसपसछ वृसि हुिँ दै गयो। कसत धेरै गहन कुरा
छन्। सनबतध ले ख्न लायक छन्। यहािँ गफको कुरा छैन। हार-सजतको यो ड्रामा हो। सत्ययुगमा
परमात्मालाइ याद गनछु पने अवश्यकता हुिँ दैन। परमात्मालाइ याद गने भए त हामी ब्राह्मणहरूलाइ
ईहािँ ले रच्नु भएको हो भतने पसन सम्झने सथए। सतमीलाइ त सम्मुख बताईनु हु तछ– म रचसयता हुिँ । यो
संगमयुग ब्राह्मणहरूको नयािँ दुसनयािँ हो। सबै भतदा ईच्चलाइ त कसै ले जातदैन। सवराट् रूप बनाईिँ छन्।
त्यसमा देवता, क्षसत्रय, वै श्य, शूि देखाईिँ छन्। ब्राह्मणहरूलाइ सबससछ एका छन्। सत्ययुगमा देवताहरू,
कसलयुगमा शूि। संगमयुगी ब्राह्मणहरूलाइ जातदैनन्। यो रहस्य बाबा अएर सम्झाईनु हु तछ। बाबा
भतनुहुतछ– पसवत्रता सवना कसहल्यै धारणा हु न सक्दैन। बाबा सम्झाईनु हु तछ– कसत धेरै वे द-शास्त्र छन्।
पररक्रमा गराईिँ छन्। मसतदरबाट सचत्र सनकाले र पररक्रमा गराएर फे रर वापस मसतदर मै सलएर जातछन्।
बाबा ऄनुभवी हु नु हु तछ। शास्त्रहरूले गाडी भरेर पररक्रमा गराईिँ छन्, त्यस्तै फे रर देवताहरूको सचत्रहरू
पसन गाडीमा राखे र पररक्रमा गराईिँ छन्। यो सबै हो भसक्तमागछ ।
सतमी हौ सशवशसक्तहरू। सतमीले सारा सवश्वको सद्गसत गछौ। सदलवाडा मसतदर सबलकुलै सतम्रो यादगार
हो भतने कुरा कसै ले पसन जातदैन। यस्तो मसतदर कही िँ छैन। जगदम्बा सछन्, सशवबाबा पसन हु नु हु तछ।
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शसक्तहरूको प्ले टफमछ पसन बने को छ। भसक्तमागछ मा फे रर यस्तै मसतदर बतछन्। फे रर सवनाश हु तछ। यसरी यी
सबै समाप्त हु तछन्। सत्ययुगमा कुनै मसतदर हुिँ दैन। यो सबै भसक्तमागछ को सवस्तार हो। ज्ञानमा त चुप रहनु
छ। एक सशवबाबालाइ याद गनछु छ। सशवबाबालाइ भुलेर ऄरूलाइ याद गर्यौ भने ऄततमा फे ल हु नेछौ।
फे ल हु नु छैन। मनुष्यहरू जब मछछन् भने ईनलाइ भतदछन्– राम-राम भतनुहोस्, तर यसरी त याद अईन
सक्दैन। फे रर पसन गायन गररतछ– ऄततकाल जो नारायण ससमरे... कुरा ऄसहले को नै हो। संसारमा अगो
त लाग्नु नै छ। ऄततकाल जो नारायण ससमरे। वास्तवमा ऄब सतमीले बुझेका छौ– हामीले नारायण वा
लक्ष्मीलाइ वरण गने छौं। स्वगछ को लासग तयार भआरहेका छौ। बाबा सवना यो ज्ञान कसै ले सदन सक्दैन। यी
बाबाले पसन भतछन्– ऄसहले मलाइ सशवबाबाले बताईनु भएको छ। सयनलाइ शसक्त से ना वा पाण्डव
से ना भसनतछ। पाण्डव नाम महारथीहरूको हो। शसक्तहरूको फे रर ससंहमासथ सवारी देखाआतछ। त्यसै ले
बाबा भतनुहुतछ– जसरी कल्प पसहले सहज राजयोग ससकाएको सथएिँ , ठीक त्यस्तै प्रकारले ससकाआरहेको
छु। जे पसन एक्ट हु तछ कल्प-कल्प त्यही चल्ने छ। यसमा फरक पनछ सक्दैन। फे रर कल्प-कल्प यो पाटछ
चल्ने छ। बाबा भतनुहुतछ– सतमीलाइ ऄसत गहन कुरा सुनाईिँ छु। पसछ के हु तछ त्यो त फे रर पसछ सुनाईने छु
सन। ऄसहले नै सबै सुनाएिँ भने के म फके र गआहालौं त? ऄततसम्म नयािँ प्वाआतटहरू सुनाईिँ दै रहनु हु तछ।
हामी गीताको मसहमा धेरै गछौं। तर त्यो गीता वा महाभारतमा त सहंसक लडाइ ं असद देखाआसदएका छन्।
ऄब लडाइ ं त हुिँ दैन। सतम्रो त हो योगबलको कुरा। ऄसहंसाको ऄथछ कसै ले पसन जातदैन। के वल स्त्रीलाइ
मात्रै नकछ को द्वार भसनसदएका छन्। वास्तवमा नकछ को द्वार त दुवै हु न्। ऄब ईनलाइ फे रर स्वगछ को द्वार
कसले बनाईने ? त्यो त भगवानमा नै तागत छ। यो गीत बाबाले बनाईन लगाईनु भएको हो, फे रर कसै ले
त ठीक बनाएका छन् , कसै ले गलत पसन बनाएका छन्। समसाआसदएका छन्। रात के राही थक मत
जाना... यस्ता-यस्ता गीत मै ले बनाईन लगाएको हुिँ । त्यसै ले यहािँ को कुरा नै बे ग्लै छ। गौशाला पसन छ,
वनवास पसन छ तर ऄथछ सम्झदैनन्। के मै ले कसै लाइ भगाएिँ र? के कसै लाइ भने को सथएिँ , कराचीमा
अईनु भने र? सोध्न सक्छौ यी शसक्तहरूलाइ। यो पसन ड्रामामा पाटछ सथयो। जसमासथ ऄत्याचार भयो,
ईनीहरू अए। त्यसै ले ठीक के हो त्यो बाबाले बसे र सम्झाईनु हु तछ। शास्त्रहरूमा त जे ले सखएको छ त्यो
हो भसक्त मागछ । त्यसबाट त म सिँ ग समल्न सक्दैनौ, मे रो पासमा अईन सक्दैनौ। मलाइ त गाआड बने र यहािँ
अईनु पछछ। भतदछन्– गृहस्थी न भएको तन सकन सलनु भएन? ऄरे, मलाइ त गृहस्थीको तनमा नै अएर
ईनलाइ ज्ञान सदनु छ। ईनकै ८४ जतम बताईिँ छु। त्यसै ले कसत गहन कुरा छन्। यो नयािँ धमछ को लासग नयािँ
कुरा, ज्ञान पसन नयािँ छ। बाबा भतनुहुतछ– कल्प-कल्प मै ले यो ज्ञान सुनाईिँ छु। ऄरू कसै ले यो भतन
सक्दैन– म कल्प-कल्प धमछ स्थापना गनछ अईिँ छु। लक्ष्मी-नारायण दुवैले हामी फे रर राजाइ गनछ अएका
छौं, यस्तो भतने छैनन्। त्यहािँ यो ज्ञान नै प्राय: लोप हु तछ। शास्त्र त पसछ गएर ऄने क बनाएका छन्। हामी
ब्राह्मणहरूको लासग एईटै गीता हो। धमछ पसन स्थापना गछुछ र सद्गसत पसन सबै को गछुछ । डबल काम भयो
सन। ऄब मै ले जे सुनाईिँ छु त्यो ठीक हो वा ईनीहरूको ठीक हो। त्यो त सतमीलाइ थाहा छ। म को हुिँ ? म
सत्य हुिँ । मै ले कुनै वे द-शास्त्र सुनाईिँ सदनिँ । पढ्न त सयनले धेरै पढे का छन् तर सयनले कहािँ सुनाईिँ छन् र! यो
त सशवबाबाले नयािँ -नयािँ कुरा सुनाईनु हु तछ, ईहािँ त ऄशरीरी हु नु हु तछ। के वल ईहािँ मुरली सुनाईनको
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लासग अईनु हु तछ, खान-सपईनको लासग होआन। म त अएको छु सतमी बच्चाहरूलाइ फे रर राजधानी
सदनको लासग। स्वाद सयनको अत्माले सलतछ।
हरे कको धमछ ऄलग छ, ईनीहरूलाइ अफ्नो धमछ शास्त्र पढ्नु छ। यहािँ त ऄने कौ शास्त्र पसढरहतछन्, सार
के ही पसन छैन। जसत पसढरहतछन्, संसार ऄसार हुिँ दै जातछ। तमोप्रधान बतनु नै छ। पसहले -पसहले सृसष्टमा
सतमी अएका हौ। सतमी ब्राह्मणहरूले माता-सपताबाट जतम सलएका छौ। त्यसतफछ छ असुरी कुटुम्ब,
यहािँ छ इश्वरीय कुटुम्ब फे रर गएर दैवी गोद सलने छौ, स्वगछ को मासलक बतछौ। माता-सपताको मतमा
चल्यौ भने स्वगछ को ऄथाह सुख समल्छ। बािँ की रुि ज्ञान यज्ञमा सवघ्न त ऄवश्य पने छन्। बाबा
भतनुहुतछ– प्यारा बच्चाहरू! सवकारमासथ सवजय प्राप्त गनाछ ले नै सतमी जगतसजत बतन सक्छौ। यस्तो
कहािँ हो र– सववाह नगरे कमजोर हु नेछौ। संतयासीहरू पसवत्र बतछन्। ईनीहरू कसत मोटा-घाटा ततदुरूस्त
रहतछन्। यहािँ त सदमागको काम छ, मे हनत छ, दधीसच ऊसषको ईदाहरण छ सन। संतयासीहरूलाइ त धेरै
माल समल्छ। बाबाले स्वयं धेरै माल खुवाईिँ थे। यहािँ त धेरै परहेज राख्नु पछछ। ऄच्छा–
मीठे-मीठे ससकीलधे बच्चाहरूप्रसत माता-सपता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमसनछ ङ्ग। रूहानी
बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाइ नमस्ते । रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ गुडमसनछ ङ्ग नमस्ते ।
धारणाको लासग मुख्य सार:–
१)
ज्ञानको राम्रो धारणाको लासग पसवत्रताको व्रतलाइ ऄपनाईनु छ। ऄततकाल छ त्यसै ले
यस्तो ऄयायास गनछु छ, जसले गदाछ एक बाबा बाहेक ऄरू कसै को याद नअओस्।
२)
दधीसच ऊसष समान से वा गदै सवकारहरूमासथ सवजय प्राप्त गरेर जगतसजत बतनु छ।
वरदान:– बुसिलाइ डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ सस्थसतमा सस्थत गने मास्टर सवछ शसक्तमान भव
कसतपय बच्चाहरू जब योगमा बस्छन्, तब अत्म-ऄसभमानी हु नुको सट्टा से वा याद
अईिँ छ, तर यस्तो हु नु हुिँ दैन सकनसक ऄसततम समयमा यसद ऄशरीरी बतनुको सट्टा से वाकै
संकल्प चल्यो भने पसन से केतडको पे परमा फे ल हु नेछौ। त्यस समयमा ससवाय बाबा र
सनराकारी, सनसवछ कारी, सनरंहकारी– ऄरू के ही याद नरहोस्। से वामा फे रर पसन साकारमा
अईिँ छौ त्यसै ले यो ऄयायास गर– जुन समयमा, जुन सस्थसतमा सस्थत हु न चाह्यो, सस्थत हु न
ससकयोस्– तब भसनतछ मास्टर सवछ शसक्तमान, कतट्रोसलंग र रुसलंग पावरवाला।
स्लोगन:– कुनै पसन पररसस्थसतलाइ सहज पार गने साधन हो– एक बल, एक भरोसा।
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