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ओम ् शान्ति

प्रातः मरु ली

“बापदादा”

मधब
ु न

“ मीठे बच्चे– तिमी बाबाको श्रीमतमा चल्यौ भने तिमीलाई कसैले पनि द:ु ख दिन सक्दै न। द:ु ख कष्ट दिने रावणले हो , जो तिम्रो
राज्यमा हुँदैन।”
प्रश्न:–
यस ज्ञान यज्ञमा तिमी बच्चाहरूले कुनचाहिँ आहुति दिन्छौ?
उत्तर:–

गीत:–

यस ज्ञान यज्ञमा तिमीले कुनै तिल जौ आदिको आहुति दिदै नौ। यसमा तिमीले दे ह सहित जे जति
छ, त्यो सबै आहुति दिनु छ अर्थात ् बद्
ु धिद्वारा सबैलाई बिर्सिनु छ। यस यज्ञको सम्हाल पवित्र रहने
ब्राह्मणले नै गर्न सक्छन ्। जो पवित्र ब्राह्मण बन्छन ्, उनै फेरि ब्राह्मण सो दे वता बन्छन ्।
तम्
ु हें पाके हमने जहान...

ओम ् शान्ति। बच्चाहरू आएका छन ् बाबाको पासमा। बच्चाहरू अवश्य आउँ छन ् तब, जब बाबालाई चिनेर बाबा

भन्छन ्। नत्र आउन सक्दै नन ्। बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामी जान्छौं निराकारी बेहद बाबाको पासमा, उहाँको नाम
शिवबाबा हो। उहाँको आफ्नो शरीर छै न, उहाँको कोही पनि दस्
ु मन बन्न सक्दै न। यहाँ दस्
ु मन बन्छन ् त्यसैले
राजाहरूलाई मार्छन ्। गान्धीलाई मारे , किनकि उनको त शरीर थियो। बाबाको त आफ्नो शरीर छँ दैछैन। मार्न
चाहन्छन ्, त्यो पनि उसलाई जसमा प्रवेश गर्छु। आत्मालाई त कसैले मार्न काट्न सक्दै न। जसले मलाई यथार्थ
रीतिले जान्दछन ्, उनलाई नै राज्य-भाग्य दिन्छु। उनको राज्य-भाग्यलाई कसैले जलाउन सक्दै न। न पानीले
डुबाउन सक्छ, कुनै पनि हालतमा।
तिमी बच्चाहरू बाबाबाट वर्सा लिन आएका छौ, अविनाशी राजधानीको, जहाँ कसैले पनि द:ु ख अथवा कष्ट दिन
सक्दै न। त्यहाँ कष्ट दिनेवाला नै कोही हुँदैन। कष्ट दिनेवाला हो रावण। रावणका १० टाउका पनि दे खाउँ छन ्।
केवल रावण दे खाउँ छन ्, मन्दोदरी दे खाउँ दै नन ्। केवल नाम राखिदिएका छन ्– रावणकी स्त्री थिइन ्। यहाँ रावण
राज्यमा तिमीलाई कष्ट हुन सक्छ। त्यहाँ त रावण हुँदैन। बाबा त हुनह
ु ु न्छ निराकार, उहाँलाई कसैले मार्न काट्न
सक्दै न। तिमीलाई पनि यस्तो बनाउनह
ु ु न्छ, तिम्रो शरीर हुँदाहुँदै पनि कुनै द:ु ख हुन नसकोस ्। त्यसैले यस्तो
बाबाको मतमा चल्नप
ु र्छ। बाबा नै ज्ञानको सागर हुनह
ु ु न्छ, अरू कसैले यो ज्ञान दिन सक्दै न। ब्रह्माद्वारा सबै
शास्त्रको सार सम्झाउनु हुन्छ। ब्रह्मा हुन ् शिवबाबाका बच्चा। यस्तो होइन विष्णक
ु ो नाभिबाट ब्रह्मा निस्के। यदि
नाभि भन्ने हो भने शिवबाबाको नाभि-कमलबाट निस्के। तिमी पनि शिवको नाभिबाट निस्केका हौ। बाँकी चित्र त
सबै गलत छन ्। एउटै बाबा राइटियस हुनह
ु ु न्छ। रावणले अनराइटियस बनाइदिन्छ। यो खेल हो। यस खेललाई
तिमी नै जान्दछौ। कहिलेदेखि रावण राज्य सरु
ु भयो, कसरी मनष्ु य गिर्दै गिर्दै आए, माथि कुनै पनि चढ्न सकेन।
बाबाको पासमा जाने जन
ु बाटो बताउँ छन ्, उनले उल्टै जंगलमा भट्काइदिन्छन ् किनकि बाटो जानेकै छै नन ्–
बाबाको घर र स्वर्गको। जति पनि गरु
ु आदि छन ्, सबै हुन ् हठयोगी। उनीहरूले घरबार छोडिदिन्छन ्। बाबाले
छुटाउनह
ु ु न्न। भन्नह
ु ु न्छ पवित्र बन। कुमार र कुमारी पवित्र हुन्छन ्। द्रोपदीले पक
ु ार्छिन ्– बाबा मलाई
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पिट्छन ् विवाह गर्नैपर्छ भनेर। पहिला माता-पिता कन्याको पाउ पर्छन ्, किनकि स्वयंलाई पतित र कन्यालाई
पावन सम्झन्छन ्। पक
ु ार्छन ् पनि– हे पतित-पावन आउनह
ु ोस ्। अब बाबा भन्नह
ु ु न्छ– हे कुमारीहरू! पतित नबन।
नत्र फेरि पक
ु ार्नु पर्नेछ। तिमीले आफूलाई बचाउनु छ। बाबा आउनु भएको हो नै पावन बनाउन। भन्नह
ु ु न्छ–
स्वर्गको बादशाहीको वर्सा दिन आएको हुँ त्यसैले पवित्र बन्नप
ु र्छ। पतित बन्यौ भने पतित भएर मर्नेछौ। स्वर्गको
सख
ु हे र्न पाउँ दै नौ। स्वर्गमा त धेरै मोज हुन्छ। हीरा जह
ु ारतका महल हुन्छन ्। उनै राधा कृष्ण फेरि लक्ष्मी-नारायण
बन्छन ्। त्यसैले लक्ष्मी-नारायणलाई पनि त्यति नै प्यार गर्नुपर्छ। ठीक छ कृष्णलाई प्यार गर्छन ् फेरि राधालाई
किन गम
ु पारिदिएका छन ्? कृष्ण जन्माष्टमीमा कृष्णलाई झल
ु ामा झल
ु ाउँ छन ्। माताहरूले कृष्णलाई धेरै प्यार
गर्छन ्, राधालाई होइन। फेरि ब्रह्मा जो कृष्ण बन्नेवाला छन ् उनको त्यति पज
ू ा हुँदैन। जगत अम्बाको त धेरै पज
ू ा
गर्छन ्, जन
ु सरस्वती ब्रह्माकी छोरी हुन ्। आदि दे व ब्रह्माको केवल अजमेरमा मन्दिर छ। मम्मा हुन ् ज्ञान
ज्ञानेश्वरी। तिमीलाई थाहा छ– उनी ब्राह्मणी हुन ्, उनी कुनै स्वर्गकी आदि दे वी होइनन ्। न कुनै ८ हातहरू छन ्।
मन्दिरमा ८ हात दे खाएका छन ्। बाबा भन्नह
ु ु न्छ– मायाको राज्यमा झट
ु ो नै झट
ु ो छ। एक बाबा नै सत्य हुनह
ु ु न्छ,

जसले सत्य बताउनह
ु ु न्छ, मनष्ु यबाट दे वता बनाउनको लागि। ती लौकिक ब्राह्मणहरूद्वारा त तिमीले कथा आदि
सन्
ु दै -सन्
ु दै यस हालतमा पग
ु ेका छौ। अब मत्ृ यु सामन्
ु ने खडा छ। बाबा भन्नह
ु ु न्छ– जब वक्ष
ृ जडसमान अवस्था
हुन्छ, अनि कलियग
ु को अन्त्यमा कल्पको संगमयग
ु मा म आउँ छु। म यग
ु -यग
ु मा आउँ दिनँ। मैले कच्छ मच्छ
अवतार, बराह अवतार लिन्नँ। म कण-कणमा रहन्नँ। तिमी आत्माहरू पनि कण-कणमा जाँदैनौ भने म कसरी
जाऊँ? मनष्ु यको लागि भन्छन ्, ऊ जनावर पनि बन्छ। उसका त अनेक योनीहरू छन ्, गन्ती गर्नै सकिदै न। बाबा
भन्नह
ु ु न्छ– राइट कुरा अहिले मैले तिमीलाई सम्झाउँ छु। अब जज गर– ८४ लाख जन्म सत्य हो या झट
ु ो? यस
झट
ु ो दनि
ु याँमा सत्य कहाँबाट आयो? सत्य त एउटै हुन्छ। बाबा नै आएर सत्य असत्यको निर्णय गर्नुहुन्छ।
मायाले सबैलाई असत्य बनाइदिएको छ। बाबा आएर सबैलाई सत्य बनाउनह
ु ु न्छ। अब जज गर– राइट को हो?
तिम्रा यतिका गरु
ु गोसाईं राइट या एक बाबा राइट? एक राइटियस बाबाले नै राइटियस दनि
ु याँको स्थापना
गर्नुहुन्छ। त्यहाँ बेकाइदाको कुनै काम नै हुँदैन। त्यहाँ कसैलाई विष मिल्दै न।
तिमीलाई थाहा छ– हामी नै वास्तवमा दे वी-दे वता थियौं। अब पतित बनेका छौं। पक
ु ार्छन ् पनि– हे पतित-पावन
आउनह
ु ोस ्। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै पतित छन ्, त्यसैले त लक्ष्मी-नारायण आदिलाई पज
ू ा गर्छन ् नि। यहाँ
नै पवित्र राजाहरू थिए, अहिले अपवित्र छन ्। पवित्रलाई पज्
ु छन ्। अहिले बाबा आएर तिमीलाई महाराजा महारानी
बनाउनह
ु ु न्छ। त्यसैले परु
ु षार्थ गर्नुपर्छ। बाँकी ८ भज
ु ा भएका त कोही हुँदैन। लक्ष्मी-नारायणका पनि दई
ु ा
ु भज
छन ्। चित्रहरूमा फेरि नारायणलाई कालो, लक्ष्मीलाई गोरो दे खाउँ छन ्। अब एक पवित्र, अर्को अपवित्र कसरी हुन
सक्छ? त्यसैले चित्र झट
ु ा हुए नि। अब बाबा सम्झाउनु हुन्छ– राधा कृष्ण दव
ु ै गोरा थिए फेरि काम चितामाथि
बसेर दव
ु दर भन्छन ्। राधालाई श्याम
ु ै काला भए। एउटा गोरो, अर्को कालो त हुन सक्दै न। कृष्णलाई श्याम सन्
सन्
ु दर किन भनिदै न? यो फरक किन दे खाएका छन ्। जोडा त उस्तै हुनप
ु र्छ। अहिले तिमी ज्ञान चितामाथि बसेका
छौ, तिमी फेरि काम चितामाथि किन बस्छौ! बच्चाहरूलाई पनि यो परु
ु षार्थ गराउनु छ। हामी ज्ञान चितामाथि
बसेका छौं, तिमीले फेरि काम चितामाथि बस्ने चेष्टा किन गर्छौ? यदि परू
ु षले ज्ञान लिएका छन ्, स्त्रीले छै न भने
पनि झगडा हुन्छ। यज्ञमा विघ्न त धेरै पर्छन ्। यो ज्ञान कति लम्बा चौडा छ। बाबा आउनभ
ु एपछि नै रूद्र यज्ञ सरु
ु
भयो।तिमी ब्राह्मण नबनेसम्म दे वता बन्न सक्दै नौ। शद्र
ू पतितबाट पावन दे वता बन्नको लागि ब्राह्मण
बन्नप
ु र्छ। ब्राह्मणले नै यज्ञको सम्हाल गर्छन ्, यसमा पवित्र बन्नु छ। बाँकी कुनै जौ तिल आदि जम्मा गरे र राख्नु
छै न, जस्तो अरू मानिसले गर्छन ्। आपदको समयमा यज्ञ रच्छन ्। सम्झन्छन ्– भगवानले पनि यस्तो यज्ञ रच्नु
भएको थियो। बाबाले त भन्नह
ु ु न्छ– यो ज्ञान यज्ञ हो, जसमा तिमीले आहुति हाल्छौ। दे ह सहित जे पनि सबैथोक
छ, त्यसको आहुति दिनु छ। पैसा आदि हाल्नु छै न, यसमा सबैथोक स्वाहा गर्नु छ। यसको बारे मा एक कथा छ।
दक्ष प्रजापिताले यज्ञ रचे (कथा)। अब प्रजापिता त एक छन ्। प्रजापिता ब्रह्मा हुन फेरि दक्ष प्रजापिता कहाँबाट
आए? बाबाले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा यज्ञ रच्नह
ु ु न्छ। तिमीहरू सबै ब्राह्मण हौ। तिमीलाई मिल्छ दादाको वर्सा।
तिमीले भन्छौ– हामी शिवबाबाको पासमा आएका छौं, थ्रू ब्रह्मा। यो शिवबाबाको पोस्ट आफिस हो। चिठी लेख्यौ
भने पनि शिवबाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबाको निवास यिनमा छ। यी सबै ब्राह्मणहरूले पावन बन्नको लागि ज्ञान योग
सिकिरहे का छन ्। तिमीले यस्तो भन्दै नौ– हामी पतित छै नौं। हामी पतित छौं तर पतित-पावनले हामीलाई पावन
बनाइरहनु भएको छ, अरू कुनै मनष्ु य मात्र पावन छँ दै छै नन ्, त्यसैले त गंगा स्नान गर्न जान्छन ्। अहिले
तिमीलाई थाहा छ– एक सतगरु
ु बाबाले नै हामीलाई पावन बनाउनह
ु ु न्छ। उहाँको श्रीमत छ– प्यारा बच्चाहरू!
तिमीले म एकसँग आफ्नो बद्
ु धियोग जोड। जज गर। चाहे ती गरु
ु हरूको पासमा जाऊ, चाहे मेरो मतमा चल।
तिम्रो त एउटै बाबा, टिचर, सतगरु
ु हुनह
ु ु न्छ। बेहदका बाबाले सबै मनष्ु य मात्रलाई भन्नह
ु ु न्छ– आत्म-अभिमानी
बन। दे वताहरू आत्म-अभिमानी हुन्छन ्। यहाँ त यो ज्ञान कसैमा पनि छँ दैछैन। संन्यासीले त भनिदिन्छन ् आत्मा
सो परमात्मा। आत्मा ब्रह्म तत्त्वमा लीन हुन्छ। यस्तो कुरा सन्
ु दा सन्
ु दै तिमी कति द:ु खी पतित बनेका छौ।
भ्रष्टाचारी पतित उनलाई भनिन्छ, जो विकारबाट पैदा हुन्छन ्। उनले रावण राज्यमा भ्रष्टाचारी काम नै गर्छन ्।
फेरि सन्
ु दर बनाउनको लागि बाबालाई नै आउनु पर्छ। यहाँ नै आउनह
ु ु न्छ। बाबा भन्नह
ु ु न्छ– तिमीलाई ज्ञान र
योग सिकाउँ छु। ५ हजार वर्ष पहिले पनि तिमीलाई सिकाएर स्वर्गको मालिक बनाएको थिएँ, फेरि बनाउँ छु।
कल्प-कल्प म आइ नै रहन्छु। यसको न आदि छ, न अन्त्य छ। चक्र चलि नै रहन्छ। प्रलयको त कुरा नै छै न।
तिमी बच्चाहरूले यस समयमा यी अविनाशी ज्ञान रत्नहरूद्वारा झोली भर्छौ। शिवबाबालाई भन्छन ्– बम-बम
महादे व। बम-बम अर्थात ् शंखध्वनि गरे र हाम्रो झोली भरिदिनह
ु ोस ्। ज्ञान बद्
ु धिमा रहन्छ नि। आत्मामा नै
संस्कार छ। पढे र आत्मा नै इन्जीनियर, वकिल आदि बन्छ। अब तिमी आत्माहरू के बन्छौ? भन्छौ– बाबाबाट

वर्सा लिएर लक्ष्मी-नारायण बन्छौं। आत्माले पन
ु र्जन्म त अवश्य लिन्छ। यो बझ्
ु ने कुरा हो नि। कसैलाई केवल यी
दई
ु ाइदे ऊ– तपाईं आत्मा हुनह
ु ु न्छ, शिवबाबालाई याद गर्नुभयो भने स्वर्गको बादशाही मिल्छ।
ु शब्द कानमा सन
कति सहज छ। एउटै बाबाले सत्य बताउनह
ु ु न्छ, सबैलाई सद्गति दिनह
ु ु न्छ। बाँकी सबैले झट
ु ो बताएर दर्ग
ु ति नै
गर्छन ्। यी शास्त्र आदि पनि सबै पछि बनेका हुन ्। हिन्दह
ु रूको शास्त्र एउटै गीता हो। भन्छन ् परम्परा दे खि यो
चल्दै आएको हो। तर कहिलेबाट? सम्झन्छन ्– सष्टि
लाखौं वर्ष भयो। अच्छा!
ृ
तिमी बच्चाहरूले बाबाको लागि अंगरु लिएर आउँ छौ। तिमीले नै ल्याउँ छौ, तिमीले नै खान्छौ, मैले खान्नँ। म त
अभोक्ता हुँ। सत्ययग
ु मा पनि तिम्रो लागि महल बनाउँ छन ्। यहाँ पनि तिमीलाई नयाँ महलमा राख्छु, म त
परु ानैमा रहन्छु। यहाँ अनौठो बाबा हुनह
ु ु न्छ। यहाँ बाबा पनि हुनह
ु ु न्छ भने पाहुना पनि हुनह
ु ु न्छ। मम्
ु बईमा गएँ
भने पाहुना भनिन्छ नि। हुन त उहाँ सारा दनि
ु ु न्छ। उहाँलाई आउन र जानमा समय
ु याँको धेरै ठूलो पाहुना हुनह
लाग्दै न। पाहुना पनि अनौठो हुनह
ु ु न्छ। दरू दे श का रहने वाला आये दे श पराये...। त्यसैले पाहुना हुनभ
ु यो नि।
आउनह
न्
छ
तिमीलाई
स
न्
दर
फ
ल
बनाएर
वर्सा
दिन,
कौडीबाट
हीरा
जस्तो
बनाउन।
अच्छा!
ु ु
ु
ू
मीठे -मीठे सिकीलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको यादप्यार एवं गड
ु मर्निङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी
बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गड
ु मर्निङ्ग, नमस्ते।
धारणाको लागि मख्
ु य सारः–

१) अविनाशी ज्ञान रत्नहरूलाई धारणा गरे र शंख-ध्वनि गर। सबैलाई यो ज्ञान रत्न दे ऊ।
२) सत्य र असत्यलाई बझ
ु रे सत्य मतमा चल्नप
ु र्छ। कुनै पनि बेकाइदा कर्म गर्नु हुँदैन।
वरदान:–

स्लोगन:–

बद्
ु धिलाई व्यस्त राख्ने विधिद्वारा व्यर्थलाई समाप्त गर्ने सदा समर्थ भव

समर्थ अर्थात ् शक्तिशाली उही बन्छ, जसले बद्
ु धिलाई व्यस्त राख्ने विधिलाई अपनाउँ छ। व्यर्थलाई
समाप्त गरे र समर्थ बन्ने सहज साधन हो नै सदा व्यस्त रहन।ु त्यसैले सधैं सबेरै जसरी स्थल
ू
दिनचर्या बनाउँ छौ, त्यसैगरी आफ्नो बद्
ु धिलाई व्यस्त राख्ने टाइम टे बल बनाऊ– यतिबेला बद्
ु धिमा
यस समर्थ संकल्पद्वारा व्यर्थलाई खतम गर्नेछु। व्यस्त रह्यौ भने माया टाढै बाट फर्के र जान्छ।
द:ु खको दनि
ु नको लागि परमात्म प्यारमा सदा डुबिराख।
ु याँलाई भल्

