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बुधबार २-०१-२०१९ प्रात: मुरली ओम् शान्तत “बापदादा” मधुबन
“मीठे बच्चे– यस पुरुषोत्तम संगमयुगमा पुरुषोत्तम बतने पूरा-पूरा पुरुषाथु गर, जन्त हु न सक्छ याद र पढाआमा
ध्यान देउ।”
प्रश्न:–
न्तमी बच्चाहरू धेरै ठूलो व्यापारी हौ, न्तमीहरूले सधैं कुन कुरामा ध्यान न्दएर न्वचार गनु पछु ?
ईत्तर:–
सधैं घाटा र फाआदाको बारे मा न्वचार गर। यन्द यसमा न्वचार गरे नौ भने प्रजामा दास-दासी बतनु
पने छ। बाबा २१ जतमको राजाइको जुन वसाु न्दनु हु तछ त्यसलाइ गुमाआ न्दने छौ, त्यसै ले बाबा
सँ ग पूरा व्यापार गनु छ। बाबा हु नु हु तछ दाता, न्तमी बच्चाहरू सुदामा समान चामल मुठ्ठी न्दतछौ
र न्वश्वको बादशाही न्लतछौ।
ओम् शान्तत। बच्चाहरू यहाँ बसे का छन्। यो स्कुल हो। यो कुनै सत्सङ्ग होआन। महतत, ब्राह्मण वा कोही
संतयासी सम्मुख बसे का छैनन्। स्वामी ररसाईँ छन् न्क भने र डराईनु पने कुनै कुरा छैन। भन्क्तमागु मा जब कोही
साधु-संतयासीलाइ घरमा बोलाईँ दा ईनको पाई धोएर न्पईँ छन्, यहाँ त बाबा हु नु हु तछ न्न। घरमा बच्चाहरू
कन्हले न्पता सँ ग डराईँ छन् र! न्तमी त साथमा खातछौ-न्पईँ छौ-खे ल्छौ। संतयासी, गुरु अन्द सँ ग के यस्तो
गछु न् र? त्यहाँ त सारा न्दन गुरुजी, गुरुजी भन्नरहतछन्। यहाँ त यस्तो गनु पदैन। यहाँ त न्पता हु नु हु तछ।
गुरुबाट अफ्नो वसाु , न्शक्षकबाट अफ्नो वसाु न्मल्छ। न्पता सँ ग त सम्पन्त्त न्मल्छ। बच्चा जतम्यो, ऄन्धकारी
बतयो। यहाँ पन्न बाबाको बच्चा बतयौं, बाबालाइ न्चतयौं, पुग्यो। हामी स्वगु को मान्लक हु तछौं। बाबा हु नु हु तछ
नै स्वगु का रचन्यता। यी लक्ष्मी-नारायणले स्वगुको राजाइ कसरी र कहाँ बाट न्लए? यो कुरा कसै ले पन्न
जाने का छैनन्। न्तमीलाइ थाहा छ– हामी त्यो न्थयौं फे रर बन्नरहेका छौं। मनुष्य त यी को हु न्, हामी कसलाइ
पुज्दछौं– यो कुरा के ही पन्न ख्याल गदैनन्। न्शवको मन्तदरमा गएर के वल पानी (लोटा) चढाएर अईँ छन् के ही
पन्न जातदैनन्। न्तमीलाइ ऄब महसुस हु तछ, हामी यो मुत्युलोकको शरीर छोडे र ऄमरलोकमा जाने छौं। प्रान्त ग
कन्त ठूलो छ। भन्क्तमागु मा के ही पन्न प्रान्त ग छैन। बाबाले स्वयं पन्न भतछन्– मैले १२ गुरु बनाएँ। ऄन्हले
थाहा भयो, त्यो समय त व्यथु गयो। ऄझै तल ईन्त्रदै गएँ। तर यो पन्न ड्रामामा न्नन्श्चत न्थयो। हारो ो कसै सँ ग
पन्न दुश्मनी छैन। हारो ो एक बाबा सँ ग नै प्रीत छ। न्तमी जब न्भत्र क्लासमा अईँ छौ तब यी न्चत्रहरूलाइ देखेर
खुशी हु नु पछु , हामी पढे र यो बन्नरहेका छौं। न्तमीलाइ थाहा छ– यो राजधानी कसरी स्थापना हु तछ? बाबा
भतनुहुतछ– प्यारा बच्चाहरू ऄलमलमा नपर। बाबाले यन्त रारो री सम्झाईनु हु तछ फे रर पन्न अश्चयुवत् सुनतती,
कथतती, भागतती हु तछन्। मायाको बतछन्, ईनलाइ भन्नतछ न्वश्वासघाती, जो एक राजधानीबाट न्नस्के र ऄको
राजधानीको बतछन्। बाबा कन्त रारो री पुरुषाथु गराईनु हु तछ। भन्क्तमागु मा कन्त भट्न्कतछन्। दान-पुण्य, तीथु,
व्रत-न्नयम अन्द धेरै गछु न्। ठीक छ, साक्षात्कार नै भए पन्न के भयो त? चढ्ती कला त हुँ दै भएन, ऄझै
ईतरती कला भयो। न्तरो ो न्दन प्रन्तन्दन चढ्ती कला छ। बाँ की सबै को छ ईतरती कला। गुरुहरूले भतछन् पन्न–
ज्ञान ब्रह्माको न्दन हो, भन्क्त ब्रह्माको रात हो। ज्ञान र भन्क्तमा रात न्दनको फरक छ। ज्ञानबाट सुख न्मल्छ, बाबा
कन्त सहज सम्झाईनु हु तछ– न्तमी नै न्वश्वको मान्लक न्थयौ फे रर न्तमी नै तल ईन्त्रदै अयौ। ऄब बाबा
भतनुहुतछ– के वल अफूलाइ अत्मा सम्झ। अत्मा ऄन्वनाशी हो। अत्माले भतछ– हे ऄन्वनाशी बाबा!
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हामीलाइ अएर पावन बनाईनु होस्, यसमा मुन्क्त-जीवनमुन्क्त सबै अईँ छ। न्तमी ऄन्हले सम्झतछौ– भन्क्तमा
हामी के ही पन्न जातदैन्यौं। खोन्जरहत्यौं। हे भगवान् दया गनु होस् भने र गाआरहत्यौं। भगवान् भतनाले त्यन्त
स्वाद (टे स्ट) अईँ दैन, वसाु याद अईँ दैन। न्तमी जब भतछौ– सबै भतदा ईँ च न्शवबाबा तब तुरूततै वसाु याद
अईँ छ। ऄन्हले न्तमीले बुझेका छौ– यो रावण राज्य हो। रामराज्य हु तछ सत्ययुगमा। ऄन्हले त कन्लयुग हो।
सत्ययुगमा धेरै कम मनुष्य न्थए। एईटै अन्द सनातन धमु न्थयो। सुख-शान्तत न्थयो। यहाँ मनुष्य शान्ततको
लान्ग भट्न्कआरहतछन्। कन्त खचु गछु न् सम्मेलन अन्दमा। न्तमी ईनलाइ ले ख्न सक्छौ शान्ततका सागर,
पन्वत्रताका सागर, सम्पन्त्तको पन्न ईहाँ सागर हु नु हु तछ। सबै कुरा ईहाँबाट न्मल्छ। ऄन्हले न्तमीलाइ थाहा
छ– सत्ययुगमा हामी धेरै धनवान् न्थयौं। न्वश्वमा शान्तत त त्यहाँ न्थयो। बाँ की अत्माहरूलाइ शान्तत हु तछ
परमधाम घरमा। न्वश्वमा हामी एक्लै न्थयौं, त्यन्तबे ला सुख-शान्तत सबै न्थयो। त्यसै ले बच्चाहरूलाइ धेरै
खुशी हु नु पछु । यस्तो स्वगु को लान्ग शास्त्रमा के -के कुरा ले न्खन्दएका छन्। ऄब बाबा भतनुहुतछ– मैले
न्तमीलाइ यन्त सम्झाईँ छु, जसले गदाु न्तमीलाइ कुनै पन्न प्रश्न सोध्नु पने अवश्यकता नै छैन। पन्हला त म
एकलाइ याद गर। न्तमी बोलाईँ छौ पन्ततलाइ अएर पावन बनाईनुहोस् ऄथाु त् पुरानो दुन्नयाँ लाइ अएर नयाँ
बनाईनुहोस्। तर ऄथु के ही पन्न बुझ्दैनन्। धागो ऄन्ल्झएको छ। ऄब सुल्झाईनु पछु । भन्क्तमा कन्तका न्चत्र
बनाएका छन्, कृष्णलाइ चक्र न्दएका छन् जसबाट ऄकासुर, बकासुरलाइ मारे । ऄरे , ईनी न्हंसक कहाँ न्थए
र? फे रर भतछन् फलानी फलानीलाइ भगाए। डबल न्हंसक बनाआन्दएका छन्। अश्चयु छ न्न। जसले शास्त्र
बनाएका छन् ईनको बुन्िको कमाल छ। फे रर ईनलाइ भतदछन् व्यास भगवान्। ऄब बाबा भतनुहुतछ– मलाइ
याद गर एवं दैवी गुण धारण गर। ऄरू कुनै कुरा छैन। न्तमीलाइ योगमा बसाआतछ न्कनन्क धेरै छन् जसले
बाबालाइ याद गदैनन्। अफ्नै धतदामा रहतछन्। ईनलाइ फुसु द नै छैन। तर यसमा त काम अन्द गदाु पन्न
बुन्िबाट याद गनु पछु । न्तमी अन्शक (न्प्रयतमा) हौ म माशूक (न्प्रयतम) का। ऄब म न्तमीलाइ भतछु ऄरू
सङ्ग तोडे र म एक सङ्ग जोड। खाँ दा-न्पईँ दा के वल बानी बसाल– म अत्मा हुँ ऄन्न बाबालाइ याद गर।
बाबाले न्तमीलाइ कन्त ईँ च बनाईनु हु तछ, न्तमी यो पाइ-पै साको कुरा मातदैनौ, मलाइ याद गदैनौ? अफ्ना
बाल-बच्चाहरूलाइ गनु सक्छौ, मलाइ गनु सक्दैनौ? वास्तवमा ने ष्ठा ऄक्षर भतनु पन्न गलत हो। बाबा डाआरे क्ट
अएर भतनुहुतछ– के वल म एकलाइ याद गर। कल्प पन्हला पन्न सम्मुख बाबाले सम्झाईनु भएको न्थयो।
ऄन्हले पन्न सम्झाईनु हु तछ– मीठे-मीठे बच्चे कल्पपन्छ न्मले का प्यारा बच्चाहरू... ऄब न्तरो ो ८४ जतम पूरा
भए। ऄब फके र जानको लान्ग न्तमीले पन्वत्र ऄवश्य बतनु पछु । न्वकारमा जानुको कारण नै न्तमी धेरै पन्तत
बने का हौ। पावन बने नौ भने पद पन्न कम न्मल्छ। अफूलाइ अत्मा सम्झे र बाबालाइ याद गर ऄन्न ८४ को
चक्रलाइ पन्न याद गर– यही स्वदशुन चक्र हो। यसको ऄथु पन्न कसै ले जातदैनन्। मुखबाट ज्ञान शंख बजाईनु
छ। यो ज्ञानको कुरा हो। यहाँ न्तरो ो बे हदका बाबा हु नु हु तछ, स्वगु का रचन्यता हु नु हु तछ, बाबालाइ याद गर्यौ
भने न्तरो ो चढ्ती कला हु तछ। कन्त सहज कुरा छ।
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न्तमी बच्चाहरूले ऄब बुझेका छौ– यो बन्नबनाई ड्रामा हो। हर ५ हजार वषु पन्छ बाबा अईनु हु तछ। ऄब
रारो री पुरुषाथु गर। न्तमी धनको पन्छ न्कन मछौ? ठीक छ, मन्हनामा लाख दुइ लाख कमाईँ छौ होला तर यो
सबै खतम हु तछ। बाल-बच्चा खाने वाला नै रहँदैनन्। लोभ रहतछ, छोरा-नान्त-पनान्तले खातछन्। यस्तो होआन
पुनजु तम सबै ले त्यसै कुलमा न्लतछन्। पुनजु तम थाहा छैन कहाँ -कहाँ न्लतछन्। न्तमीले त २१ जतमको वसाु
पाईँ छौ। यन्द कम पुरुषाथु गर्यौ भने त गएर प्रजामा दास-दासी बतछौ। कन्त घाटा हु तछ। त्यसै ले घाटा र
फाआदाको पन्न न्वचार गर। व्यापारीहरूले पाप पन्न धेरै गछु न् भने के ही न के ही धमाु उ न्नकाल्छन्। यो त हो नै
ऄन्वनाशी ज्ञान रत्नको व्यापार, जो कोही न्वरलै ले गछु न्। यो व्यापार डाआरे क्ट बाबा सँ ग गनु पछु । बाबा न्दनु
हु तछ ज्ञानरत्न। ईहाँ त दाता हु नु हु तछ। बच्चाहरू चामल मुठ्ठी न्दतछन्। बाबा त न्दनु हु तछ बे हदको बादशाही।
ईहाँ को तुलनामा यो त चामल-मुठ्ठी नै भयो न्न। न्तमी सबै सुदामा हौ। के न्दतछौ र के न्लतछौ? न्वश्वको
बादशाही न्लएर न्वश्वको मान्लक बतछौ। बुन्िले भतछ– एईटै भारतखण्ड मात्र हु तछ। प्रकृन्त पन्न नयाँ हु तछ।
अत्मा पन्न सतोप्रधान हु तछ। सत्ययुगमा न्तमी देवताहरू न्थयौ। त्यन्तबे ला शुि सुन न्थयौ। फे रर त्रे तामा
ऄन्लकन्त चाँ दी अत्मामा न्मन्सतछ, यसलाइ न्सल्भर एज भन्नतछ। न्सं ढी तल ईन्त्रदै जातछौ। यस समयमा
न्तमी धेरै ईच्च छौ। न्वराट रूपको न्चत्र पन्न छ। के वल ऄथु बुझ्दैनन्। कन्त धेरै न्चत्रहरू छन्। कोही क्राआष्टको
न्चत्र राख्छन् भने कोही साइ बाबाको राख्छन्। मुसलमानलाइ पन्न गुरु बनाईँ छन्। फे रर त्यहाँ गएर मन्दराको
सभा गछु न्। बाबा भतनुहुतछ– कन्त ऄज्ञान ऄतधकार छ। यो सबै हो भन्क्तको ऄतधकार। सङ्गको धेरै सम्हाल
राख्नु पछु । भन्नतछ पन्न– सत्सङ्गले ताछु , कुसङ्गले डुबाईँ छ, कुसङ्ग हो माया ५ न्वकारहरूको। ऄन्हले
न्तमीलाइ सत्य बाबाको सङ्ग न्मले को छ, जसबाट न्तमी पार गआरहेका छौ। बाबाले नै सत्य बोल्नुहुतछ।
कल्प-कल्प न्तमीलाइ सत्यको सङ्ग न्मल्छ फे रर अधा कल्पपन्छ कुसङ्ग न्मल्छ रावणको। यो पन्न
सम्झतछौ– कल्प पन्हला जस्तै राजधानी ऄवश्य स्थापना हु तछ। न्तमी न्वश्वको मान्लक ऄवश्य बतछौ। यहाँ त
न्वभाजन हु नाले कन्त झगडा हु तछ। त्यहाँ त हु तछ नै एक धमु। जब ऄद्वैत देवताहरूको राज्य न्थयो, तब
न्वश्वमा शान्तत न्थयो। एईटै धमु न्थयो। त्यहाँ ऄशान्तत कहाँ बाट अईन सक्छ! त्यो त हो नै इश्वरीय राज्य।
अध्यान्त्मक ज्ञानबाट परमात्माले राजधानी स्थापना गनु भएको हो भने ऄवश्य त्यहाँ सुख हु तछ। न्पताको
बच्चाहरूमा प्रे म हु तछ न्न। बाबा भतनुहुतछ– मलाइ थाहा छ न्तमीले कन्त धक्का खानु पछु । सम्झतछन्–
भगवान् कुनै न कुनै रूपमा ऄवश्य अईनु हु तछ। कन्हले साँ ढेमान्थ सवारी देखाईँ छन्। ऄब साँ ढेमान्थ कन्हल्यै
सवारी हु तछ र! कन्त ऄतधकार छ। न्तमी बच्चाहरू ऄब सबै लाइ बताउ– बाबा सबै लाइ वसाु न्दन अईनु
भएको छ, ब्रह्माद्वारा नयाँ दुन्नयाँ को स्थापना भआरहेको छ। बाबा सदैव वरको वृक्षको ईदाहरण न्दनु हु तछ।
त्यस्तै यस देवी देवता धमुको जुन जग छ, त्यही फे रर स्थापना गरररहनु भएको छ। त्यहाँ कुनै धमु रहनेछैन।
भारत हो ऄन्वनाशी खण्ड र ऄन्वनाशी तीथु। बाबाको जतमस्थान हो न्न। बाबा मीठा-प्यारा बच्चाहरूलाइ
कन्त प्रे मले सम्झाईनु हु तछ। न्शक्षकको रूपमा पढाईनु हु तछ। न्तमी बच्चाहरू पढे र म भतदा पन्न ईँ च जातछौ। म
त राजाइ न्लतन। न्तमीले मलाइ कन्हल्यै स्वगु मा अईनुहोस् भने र बोलाईँ दैनौ तर म न्तमीलाइ स्वगु मा
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बुधबार २-०१-२०१९ प्रात: मुरली ओम् शान्तत “बापदादा” मधुबन
पठाआन्दतछु। कन्त मजाको खे ल छ। बाबा भतनुहुतछ– ठीक छ, मीठे बच्चे – ऄमर भव। म वानप्रस्थ ऄवस्थामा
गएर रहतछु।
बाबा भतनुहुतछ– ऄब त अपद न्शरमान्थ खडा छ, त्यसै ले पुरुषोत्तम बतन यस पुरुषोत्तम संगमयुगमा पूरा-पूरा
पुरुषाथु गनु छ। बाबालाइ याद गने पुरुषाथु गरररह्यौ भने न्वकमु न्वनाश हु तछ। जन्त जसले पढ्छ, उ ईच्च
कुलमा जातछ। बाबा भतनुहुतछ– अन्त्मक ऄभ्यास गरे मा नशा चढ्नेछ। सदा बच्चाहरूलाइ बाबाबाट वसाु
न्मल्छ। लौन्ककमा त बच्चाहरूलाइ मात्र न्मल्छ। कतया दान हु तछ। यहाँ त सबै अत्माहरूलाइ वसाु न्मल्छ त्यो
पन्न बे हदको। त्यसै ले यसमा धेरै ध्यान न्दनु पछु । भगवान् पढाईनु हु तछ, त्यसै ले एक न्दन पन्न छुटाईनु हुँ दैन।
कसै ले बाबालाइ भने न्क मलाइ फुसु द छैन। ऄरे अत्मालाइ फुसु द छैन म सँ ग पढ्नको लान्ग! यस्तो भतन
लाज लाग्दैन? ऄच्छा–
मीठे-मीठे न्सकीलधे बच्चाहरूप्रन्त माता-न्पता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमन्नु ङ्ग। रूहानी बाबाको
रूहानी बच्चाहरूलाइ नमस्ते , रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाइ गुडमन्नु ङ्ग, नमस्ते ।
धारणाको लान्ग मुख्य सार:–
१)
सङ्गतबाट अफ्नो धेरै सम्हाल गनु छ। एक सत्य बाबाको सङ्गत गनु छ। माया ५ न्वकारहरूको
सङ्गतबाट धेरै टाढा रहनु छ।
२)
पढाआमा पूरा ध्यान न्दनु छ। अफ्नो मस्तीमा रहनु छ। भनाआ छ– अफै ले ऄभ्यास गरे मा नशा
चढ्नेछ। एक न्दन पन्न पढाआ न्मस नगर।
वरदान:– बाबाको मदतबाट ठूलो कष्टलाइ पन्न सामातय बनाईने सदा न्नन्श्चतत र न्नन्मत्त भव
पन्हले को न्हसाब ठूलो भए पन्न बाबाको मदतबाट त्यो समातय बतन पुग्छ। पररन्स्थन्तहरू ऄवश्य
अईँ छन् न्कनन्क सबै कुरा यहाँ नै चुक्ता गनु छ तर बाबाको मदतले ती सामातय बतन पुग्छ, ठूलो
कुरालाइ सानो कुरा बनाआन्दतछ, न्कनन्क ठूलो बाबा साथमा हु नु हु तछ। यही न्नश्चयको अधारमा
सदा न्नन्श्चतत रहने गर ऄन्न ट्रष्टी बन, मेरोलाइ ते रोमा पररवतु न गरे र हल्का बन ऄन्न सबै बोझ
एक से केतडमा समात ग हु तछ।
स्लोगन:– शुभ भावनाको भण्डारद्वारा ने गेन्टभलाइ पोन्जन्टभमा पररवतु न गर।
ब्रह्मा बाबा समान बतनको लान्ग न्वशेष पुरुषाथु:–
ऄततमु ख न्स्थन्तद्वारा हरे कको न्दलको राजलाइ जाने र ईनलाइ राजी गर। यसको लान्ग साधारण रूपमा
ऄसाधारण न्स्थन्तको ऄनुभव स्वयं पन्न गरे र ऄरूलाइ पन्न गराउ। बाह्यमुखतामा अईने समयमा
ऄततमु खताको न्स्थन्तलाइ पन्न साथ-साथ राख।
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