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‚मीठे बच्चे – सतमी सबै लाइ जीवनमुसिको मतत्र सदने सतगुरुका बच्चा गुरु हौ, सतमीले इश्वरका बारे मा कसहल्यै
पसन झूटो बोल्न सक्दैनौ।‛
प्रश्न:–
से केतडमा जीवनमुसि प्राप्त गने सवसध ऄसन त्यसको गायन के छ?
ईत्तर:–
से केतडमा जीवनमुसि प्राप्त गनन को लासग प्रवृसत्तमा रहेर पसन कमल फूल समान पसवत्र बन। के वल
यस ऄसततम जतममा पसवत्रताको प्रसतज्ञा गर्यौ भने जीवनमुसि समल्छ। यसै मा राजा जनकको
ईदाहरणको गायन छ– गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पसन एक से केतडमा प्रसतज्ञाको अधारमा जीवनमुसि
प्राप्त गरे ।
गीत:–
यह वि जा रहा है...
ओम् शासतत। बाबा अईनु हु तछ सबै लाइ से केतडमा जीवनमुसि सदन। गायन पसन छ– सबै को सद्गसत दाता,
जीवनमुसि दाता एक हु नु हु तछ। एक से केतडमा जीवनमुसि सकन भसनतछ? जसरी राजा जनकको ईदाहरण छ।
ईनको नाम जनक सथयो तर भसवष्यमा ईनी नै ऄनुजनक बतछन्। जनकको लासग भसनतछ– ईनलाइ एक से केतडमा
जीवनमुसि समल्यो, ऄब जीवनमुसि त सत्ययुग-त्रे तामा भसनतछ। गुरुहरूले कानमा मतत्र सदतछन्, त्यसलाइ
वशीकरण मतत्र पसन भसनतछ। ईनीहरू सबै ले त मतत्र सदतछन् तर सतमीलाइ समल्छ– महामतत्र, जीवनमुसिको मतत्र।
यो मतत्र कसले सदतछ? ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारीहरूले । ईनीहरूलाइ यो मतत्र कहािँ बाट समल्यो? ईनै सतगुरुबाट।
सवोत्तम त एकै बाबा हु नु हु तछ। फे रर सतमी बच्चाहरू सवान त्तम बतछौ। ईनीहरूमा सवान त्तम गुरु हु तछन्। सतमी पसन
सतगुरुका बच्चा गुरु हौ। गीता सुनाईने लाइ पसन गुरु भसनतछ। नम्बरवार त हु तछन् नै । सतमी पसन सत्य बोल्ने वाला
गुरु हौ। सतमी कसहल्यै पसन इश्वरका बारे मा झूटो बोल्न सक्दैनौ। पसहले-पसहले त सतमी पसवत्रताको बारे मा नै
सम्झाईिँ छौ, हामी कसहल्यै पसन सवकारमा जाने छैनौं भने र बाबा सिँ ग प्रसतज्ञा गननु होस्। झूटो असद नबोल्नु, यो त
सामातय कुरा हो। झूट त धेरैबाट सनसक्लरहतछ। तर यहािँ त्यस्तो कुरा छैन। यहािँ छ पसवत्रताको कुरा। गृहस्थ
व्यवहारमा रहेर पसन यस ऄसततम जतममा हामी बाबा सिँ ग प्रसतज्ञा गछौं– हामी कमल पुष्पसमान पसवत्र रहने छौं।
त्यसै ले यहािँ पसवत्र रहने कुरा छ। भतछन्– यहािँ त धेरै ईच्च लक्ष्य छ। यो त हु न सक्दैन। सतमीले भतदछौ– वाह!
सकन हु न सक्दैन। यो त गायन गररएको छ– कमल फूल समान... यो दृिातत शास्त्रमा ले सखएको छ। ऄवश्य
बाबाले नै यस्तो सशक्षा सदएको हु नु पछन । हो पसन भगवानुवाच वा ब्राह्मण ईवाच। भगवानले सबै लाइ सुनाईनु
हु तन। ब्राह्मण बच्चाहरूले नै सुतछन्। यी कुरा सतमीले सबै लाइ सम्झाईनु छ। मूल कुरा हो पसवत्रताको। कमल फूल
समान पसवत्र बतनु छ जनकजस्तै । ती जनक नै फे रर ऄनुजनक बने । जसरी राधा ऄनुराधा बसतछन्। कसै को नाम
नारायण छ भने भसवष्यमा ऄनुनारायण बतछ। यो एक्युरेट कुरा हो। त्यसै ले जसत पसन अईिँ छन् ईनीहरूलाइ
सम्झाईनु पछन । सुनेका त छन् से केतडमा जीवनमुि। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पसन ईच्च पद पाईन ससकतछ। हामी
ऄनुभव ससहत भतछौं, गफ गदैनौं। भगवानुवाच– मुख्य कुरा सम्झाईनु छ, भगवान् सबै को बाबा हु नु हु तछ। ऄवश्य
जीवनमुसि दाता पसन ईहािँ नै हु नु हु तछ। यो हो प्रवृसत्त मागन । संतयासीहरूको त हो नै सनवृसत्त मागन । ईनीहरूले
कसहल्यै राजयोग ससकाईन सक्दैनन्। ईनीहरू त घरबार छोडे र भाग्ने वाला हु न्। ईनले यो ज्ञान सदन सक्दैनन्, यो
हो राजयोग। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पसन कमल फूल समान पसवत्र रहनु छ। सत्ययुगमा पसवत्र प्रवृसत्त मागन सथयो,
सनसवन कारी दुसनयािँ सथयो। राजाआंमा स्त्री-पुरुष दुवै चासहतछन्। त्यसै ले सम्झाईनु पछन – हामीलाइ ऄनुभव छ, गृहस्थ
व्यवहारमा रहेर पसन कमल फूलसमान रहन ससकतछ। हामी जातदछौं– पसवत्र बने र बाबाद्रारा पसवत्र दुसनयािँ को
मासलक बतने छौं। पसवत्र प्रवृसत्त मागन सथयो, ऄसहले त ऄपसवत्र प्रवृसत्त मागन छ। यो दुसनयािँ नै भ्रिाचारी छ। त्यो
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श्रेष्ठाचारी दुसनयािँ सथयो। रावणले भ्रिाचारी बनाईिँ छ, रामले श्रेष्ठाचारी बनाईनु हु तछ। अधाकल्प रावण राज्य
चल्छ। भ्रिाचारी दुसनयािँ मा भसिमागन छ। दान-पुण्य असद गरररहतछन् सकनसक भ्रिाचार छ। सम्झतछन्– मनुष्य
जसत भसि, दान-पुण्य गछन न् त्यसै ऄनुसार फे रर भगवान् समल्नुहुतछ। भगवानको भसि गछन न्। भतदछन्– अएर
हामीलाइ श्रेष्ठ बनाईनुहोस्। दुसनयािँ श्रेष्ठाचारी सथयो। ऄसहले छैन।
भ्रिाचारी नै श्रेष्ठाचारी बतछ। नयािँ रचनाको कहानी कसै ले जाने का छैनन्। सचत्रहरूद्रारा राम्ररी सम्झाईन ससकतछ।
यस्ता यस्ता सचत्र बनाईनु पछन । हरे क से तटरमा प्रदशननीका सचत्र हु नु पछन । बाबा सनदेशन सदनु हु तछ, ठीकै छ, ले ख्न
सक्छौ– बाबा हामी सिँ ग सचत्रहरू छैनन्। त्यसपसछ बाबा डायरे क्सन सदनु हु तछ, फे रर यो बनाएर सबै लाइ पठायौ
भने सबै सिँ ग प्रदशन नी हु तछन्। यी सचत्र धेरै ऄथनपूणन छन्। पसहले -पसहले यो बुसिमा अईनु पछन – हामी बाबाको
बच्चा हौं। भगवान् हु नु हु तछ स्वगन रच्ने वाला। नकन को रचसयता हो रावण। सृसिचक्रको गोलामासथ १० सशरवाला
रावणको सचत्र बनाआदेउ। स्वगन को गोलामासथ चतुभनु ज। ले ख्न पसन सक्छौ– यो रामराज्य, यो रावण राज्य। यस
समय रावण सवनव्यापी छ। वहािँ हामी राम सवनव्यापी त भतन सक्दैनौं। गायन पसन गररतछ– अत्मा-परमात्मा
ऄलग रहे बहु काल...। त्यसै ले ऄवश्य ईहािँ अईनु हु तछ। यो सहसाब कसै लाइ पसन थाहा छैन। पसहले -पसहले
ऄलग भएका हु न् देवी-देवताका अत्माहरू। यो ज्ञान हो, जो कसै लाइ पसन सम्झाईनु छ। अत्माहरूको सपता त
हु नु हु तछ सन। ऄब हे अत्मा, अफ्नो परमसपता परमात्माको कतनव्यको बारे मा बताउ। के जातदैनौ? यस्ता बच्चा
त हुिँ दैनन्, जसले अफ्नो सपताको बारे मा नजाने का हु न्। बाबा बसे र सम्झाईनु हु तछ सतमी अफ्नो जतमलाइ
जातदैनौ, म सम्झाईिँ छु। पसहले -पसहले जो देवी-देवता छन् ईनीहरूले यसत जतम सलतछन्। त्यसै ले सहसाब गर– ऄरू
धमान वलम्बीहरूले कसत जतम सलतछन् होला। ससि गरे र बताईनु पछन – धेरै मा यसतसम्म सलतछन्। वृक्षको वृसि
भआरहतछ। पसहले -पसहले देवी-देवताहरू सथए। ईनीहरूको नै ८४ जतम भसनतछ। यहींको ज्ञान हो सन। प्राचीन
भारतको ज्ञान कसले सदयो? कृ ष्णलाइ मातदैनन्। यो भगवानले नै सदनु भएको हो। नले जफुल गड फादर हु नु हु तछ
सन। ब्रह्मालाइ पसन नले जफुल भसनदैन, कृ ष्णलाइ पसन भसनदैन। कृ ष्णको मसहमा नै ऄलग छ। यो बुझ्नु पने धेरै
स्पि ज्ञान छ। भगवान् त सबै का एकै सनराकार परमसपता परमात्मा हु नु हु तछ। ईहािँ हु नु हु तछ रचसयता। कृ ष्ण त
रचना हु नु हु तछ। सबै भतदा ईिँ च भगवान् त एकै हु नु हु तछ सन। ईहािँ लाइ सवनव्यापी भसनदैन। यहािँ सबै भतदा ईच्च
राष्रपसत, फे रर नम्बरवार ऄरू छन्। सबै को कतन व्य बताआतछ। यस्तो त होआन, सबै एईटै हु न्। हरे क अत्मालाइ
ऄसवनाशी पाटन समले को छ, यो ससि गननु छ। अपसमा सल्लाह गरे र से वाको योजना बनाईनु छ। तर जसको
लाआन सक्लयर छैन, कुनै सवकार छ वा नाम-रूपमा फिँ से को छ भने यो कायन हु न सक्दैन। यसमा लाआन धेरै स्पि
चासहतछ। ररजल्ट त ऄसततममा नै सनस्कतछ। ऄसहले सबै नम्बरवार छन्। मनुष्यहरू भतछन्– यो शास्त्र भगवानले
बनाईनु भएको, ऄब व्यास त भगवान् हु न सक्दैनन्। वास्तवमा धमन का शास्त्र छन् नै चारवटा। सहतदूहरूको
धमनशास्त्र त हो नै एक गीता (माता-सपता)। वसान ईहािँ बाटै समल्छ। सपताको वसान माताद्रारा समल्छ। गीता माताको
रचसयता हु नु हु तछ बाबा। त्यसै ले गीताद्रारा नै बाबाले प्राचीन सहज राजयोगको ज्ञान सदनु भएको हो। गीता त
सहतदूहरूको शास्त्र हो। फे रर आस्लामीको धमन शास्त्र अफ्नो छ, बुिको अफ्नो छ, सक्रसश्चयनको अफ्नो छ। गीता त
हो सबै का माता-सपता, बािँ की शास्त्र हु न् बाल बच्चाहरू। सतनीहरू पसछ सनस्कतछन्। बािँ की, यसत धेरै वे दईपसनषद् असद सबै कुन धमन का हु न्? यो थाहा त हु नु पछन – यो कसले ईच्चारण गर्यो? त्यसबाट कुनचासहिँ धमन
सनसस्कयो? कुनै धमन त छै न। पसहले त ससि गननु छ– गीताको खण्डन गररएको छ। बाबाको सट्टा बच्चाको नाम
सदआएको छ। जीवन चररत्र त सबै को ऄलग-ऄलग छ। बाबा भतनुहुतछ– सवन धमान न् पररत्यज्य... म एकलाइ याद
गर। परमात्माले अत्मालाइ भतनुहुतछ– सतमी ऄशरीरी बन, मलाइ याद गर। ऄशरीरी बाबाले नै यो भतन

2/4

२०७५ मंससर १५ शसनबार १-१२-२०१८

प्रात: मुरली ओम् शासतत ‚बापदादा‛ मधुबन

सक्नुहुतछ संतयासीले त भतन सक्दैनन्। यी गीताका शब्दहरू हु न्। सबै धमान वलम्बीलाइ भतनुहुतछ– ऄशरीरी भव।
ऄब नाटक पूरा हुिँ दैछ। सबै लाइ मतत्र समल्छ– देहससहत देहका सबै सम्बतध त्यागे र म एकलाइ याद गर्यौ भने
सतमी मे रो पासमा अईिँ छौ। मुसि पसछ जीवनमुसि ऄवश्य छ। मुसि हुिँ दै जीवनमुसिको पद छ, जो सतो, रजो
तमोबाट पास हु तछन्। ज्ञान कसत राम्रो छ। तर बच्चाहरूले एक कानबाट सुनेर ऄको कानबाट सनकासलसदतछन्।
छन त धेरै ससजलो छ।
सतमी ठाईिँ -ठाईिँ मा प्रदशननी गर, ऄखबारमा पसन छासपयोस्। खचन गनन सक्छौ। सठकै छ, सबै ले सुनून्। ऄखबारमा
त ऄवश्य राख्नु पछन । बच्चाहरूलाइ धेरै नशा रहनु पछन । बािँ की समय सारै कम बचे को छ। ऄतीसतद्रय सुखको
भासना गोप-गोसपनी सिँ ग सोध। गाआएको छ– यी गोपी वल्लभका गोप-गोसपनीहरू हु न्। गोप-गोसपनी न
सत्ययुगमा, न कसलयुगमा हु तछन्। वहािँ लक्ष्मी देवी, राधे देवी हु तछन्। गोप-गोसपनी ऄसहले छन्, गोपी वल्लभका
बच्चाहरू नासत-नासतना हु न्। ऄवश्य दादा पसन हु नु पछन । दादा, बाबा र मम्मा– यो नयािँ रचना भयो संगममा।
बाबा भतनुहुतछ– म कल्प-कल्प, कल्पको संगमयुगे अईिँ छु नयािँ दुसनयािँ बनाईन। असुरी सततानबाट सतमी
इश्वरीय सततान बने का छौ फे रर बतछौ दैवी सततान। फे रर क्षसत्रय, वै श्य, शूद्र सततान बतछौ– ८४ जतममा। फे रर
साथ-साथै वृसि पसन भआरहतछ। वृक्ष पसन पूरा कसम्प्लट हु नु पछन । प्रलय पसन हुिँ दैन। भारतवषन त ऄसवनाशी खण्ड
हो। यसको धेरै मसहमा छ। भारतखण्ड सबै खण्डहरूमा श्रेष्ठ हो। सवनाश कसहल्यै हुिँ दैन। ऄच्छा।
मीठे-मीठे ससकीलधे बच्चाहरूप्रसत मात-सपता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमसनन ङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी
बच्चाहरूलाइ नमस्ते । रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ गुडमसनन ङ्ग, नमस्ते ।
रासत्र क्लास: १६-०४-१९६८
सतमी ब्राह्मण बच्चाहरू बाहेक ऄरू कसै लाइ यो थाहा छैन– संगम युग कसहले हु तछ। यस कल्पको संगम युगको
मसहमा धेरै छ। बाबा अएर राजयोग ससकाईनु हु तछ। सत्ययुगको लासग त ऄवश्य संगम युग नै अईने छ। हु न् पसन
मनुष्य। सतनीहरूमा कोही कसनि, कोही ईत्तम छन्। ईनीहरूको ऄगासड मसहमा गाईिँ छन्– हजुर पुरुषोत्तम हु नु
हु तछ, हामी कसनि छौं। अफैं बताईिँ छन्– म यस्तो हुिँ , यस्तो हुिँ । ऄसहले यस पुरुषोत्तम संगमयुगलाइ सतमी ब्राह्मण
बाहेक कसै लाइ पसन थाहा छैन। यसको सवज्ञापन कसरी गने जसद्रारा मनुष्यहरूलाइ थाहा होस्। संगमयुगमा
भगवान् नै अएर राजयोग ससकाईनु हु तछ। सतमीलाइ थाहा छ, हामी राजयोग सससकरहेका छौं। ऄब यस्तो के
युसि रच्ने जसद्रारा मनुष्यलाइ थाहा होस्। तर सबस्तारै हु तछ। ऄझै समय छ। बहु त गइ थोडी रही...। हामीले
भतयौं भने मनुष्यले चािँ डै पुरुषाथन गने छन्। नत्र ज्ञान त से केतडमा समल्छ, जसद्रारा त्यसै समयमा से केतडमा
जीवनमुसि पाईिँ छन्। तर सतम्रो सशरमा अधा कल्पको पाप छ, त्यो से केतडमा कहािँ मे सटतछ र? यसमा त समय
लाग्छ। मनुष्य सम्झतछन् ऄझै समय छ, ऄसहले हामी ब्रह्माकुमारीहरूको पासमा सकन जाने ? सासहत्यबाट ईल्टो
पसन बुझ्न सक्छन्। भाग्यमा छैन भने ईल्टो बुझ्ने छन्। सतमी सम्झतछौ– यो पुरुषोत्तम बतने युग हो। हीरा जस्तै
गायन छ। फे रर कम हुिँ दै जातछ। गोल्डन एज, ससल्वर एज। यो संगम युग हो डायमण्ड एज। सत्ययुग हो गोल्डन
एज। यो सतमीलाइ थाहा छ– स्वगन भतदा पसन यो संगम राम्रो हो, हीराजस्तो जतम हो। ऄमरलोकको गायन छ सन।
फे रर कम हुिँ दै जातछ। त्यसै ले यो पसन ले ख्न सक्छौ– पुरुषोत्तम संगमयुग हो डायमण्ड, सत्ययुग हो गोल्डन, त्रे ता
हो ससल्वर...। यो पसन सतमी सम्झाईन सक्छौ– संगममा नै हामी मनुष्यबाट देवता बतछौं। ऄि रत्न बनाईिँ छन् सन।
त्यहािँ हीरालाइ बीचमा रासखतछ। संगमको शो हु तछ। संगमयुग हो नै हीराजस्तो। हीराको मान संगमयुगमा छ। योग
असद ससकाईिँ छन्, जसलाइ स्प्रीचुऄल योग भसनतछ। तर स्प्रीचुऄल त बाबा नै हु नु हु तछ। रूहानी बाबा र रूहानी
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ज्ञान संगममा नै समल्छ। मनुष्य जसमा देह-ऄहंकार छ, ईनीहरू यसत सछटै कसरी मातछन्। गररब असदलाइ
सम्झाआतछ। त्यसै ले यो पसन ले ख्नु छ, संगमयुग आज डाआमतड। यसको अयु यसत। सत्ययुग गोल्डन एज र यसको
पसन अयु यसत। शास्त्रहरूमा पसन स्वसस्तका बनाईिँ छन्। ऄब सतमी बच्चाहरूलाइ पसन यो याद रह्यो भने कसत
खुसी रहतछ! सवद्याथीहरूलाइ खुसी हु तछ सन। सवद्याथी जीवन सवोत्तम जीवन हो। यो त सोसन ऄफ आतकम हो। यो
हो मनुष्यबाट देवता बतने पाठशाला। देवताहरू त सवश्वको मासलक सथए। यो पसन सतमीलाइ थाहा छ। त्यसै ले
ऄथाह खुसी हु नु पछन , त्यसै ले गायन छ ऄतीसतद्रय सुख गोपीवल्लभका गोप-गोसपनी सिँ ग सोध। सशक्षकले
ऄतत्यसम्म पढाईनु हु तछ भने ईहािँ लाइ ऄसततमसम्म याद गननु पछन । भगवानले पढाईनु हु तछ ऄसन फे रर साथमा
सलएर पसन जाने हुतछ। पुकाछन न् पसन सलबे रेटर गाआड। दु:खबाट छुटाईनुहोस्। सत्ययुगमा दु:ख हुिँ दै-हुिँ दैन। भतछन्–
सवश्वमा शासतत होस्। भन– पसहले कसहले सथयो? त्यो कुनचासहिँ युग सथयो? कसै लाइ थाहा छैन। राम राज्य
सत्ययुग, रावण राज्य कसलयुग। यो त जातदछौ सन। बच्चाहरूले ऄनुभव सुनाईनु पछन । ऄब ऄरू के सुनाउ
सदलका कुरा। बे हदको बाबा बे हदको बादशाही सदने वाला समल्नुभयो ऄरू के ऄनुभव सुनाउिँ। ऄरू कुनै कुरा
छैन। यो जस्तो खुसी ऄरू के ही हु न सक्दैन। कोही पसन कसै सिँ ग ररसाएर वास्तवमा घरमा बस्नु छै न। यो त अफ्नो
तकसदर सिँ ग ररसाईनु जस्तै हो। पढाआ सिँ ग ऄसततुि भएर के ससक्ने? बाबाले पढाईनु हु तछ नै ब्रह्माद्रारा। त्यसै ले
एक ऄको सिँ ग कसहल्यै ररसाईनु छैन। यो हो माया। यज्ञमा ऄसुरहरूको सवघ्न त पछन सन। ऄच्छा–
मीठे-मीठे रूहानी बच्चाहरूप्रसत रूहानी बापदादाको याद-प्यार एवं गुडनाआट। रूहानी बच्चाहरूलाइ रूहानी
बाबाको नमस्ते ।
धारणाको लासग मुख्य सार:–
१)
बाबा जो सुनाईनु हु तछ, त्यसलाइ एक कानबाट सुनेर ऄकोबाट सनकाल्नु हुिँ दैन। ज्ञानको नशामा
रहेर ऄतीसतद्रय सुखको ऄनुभव गननु छ।
२)
सबै लाइ से केतडमा मुसि-जीवनमुसिको ऄसधकार सदनको लासग यही महामतत्र सुनाईनु छ– देह
ससहत देहका सबै सम्बतधलाइ त्यागे र बाबालाइ याद गननु छ।
वरदान:– ब्रह्मा बाबालाइ ऄनुसरण गरे र फस्ट ग्रेडमा अईने बाबा समान भव
सबै बच्चाहरूको ब्रह्मा बाबा सिँ ग धेरै प्यार छ, प्यारको सनशानी हो समान बतनु। यसमा सदा यही
लक्ष्य राख– पसहला म, इष्यानवश पसहला म होआन, त्यसले नोक्सान गछन । तर फलो फादर गनन मा
पसहले म भने र गर्यो भने पसहलाको साथमा सतमी पसन पसहला हु नेछौ। जसरी ब्रह्माबाबा पसहलो
नम्बर बने, त्यस्तै फलो गने वालाले पसन पसहलो नम्बर हु ने लक्ष्य राख। जसले सुरुअत गछन , उ नै
पसहलो नम्बर, ऄजनु न बतछ। सबै लाइ पसहलो नम्बरमा अईने मौका छ। फस्ट ग्रे ड बे हदमा छ, कम
छैन।
स्लोगन:– सफलता स्वरूप बतनु छ भने स्व-से वा र ऄरूको से वा साथ-साथै गर।
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