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ओम ् शान्ति

प्रातः मरु ली

“बापदादा”

मधब
ु न

“ मीठे बच्चे– विकर्महरूबाट बच्नको लागि घरी-घरी अशरीरी बन्ने प्राक्टिस गर , यस प्राक्टिसले नै मायाजित बनाउँ छ , स्थायी योग
जटि
ु रहन्छ।”
प्रश्न:–
कुनचाहिँ निश्चय यदि पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दै न?
उत्तर:–
गीत:–

सत्ययग
ु त्रेतामा हामी पावन थियौं, द्वापर कलियग
ु मा पतित बन्यौं, अब फेरि हामी पावन बन्नु छ।
यो निश्चय पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दै न। मायाले हार खव
ु ाउन सक्दै न।
जो पिया के साथ है ...

ओम ् शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले यस गीतको अर्थ बझि
ु सकेका छौ। त्यस बर्सातको त कुरा होइन। ती जन
ु सागर वा

नदीहरू छन ्, त्यो कुरा होइन। यो हो ज्ञान सागर, उहाँ आएर ज्ञान बर्सात बर्साउनु हुन्छ, अनि अज्ञान अन्धकार
मेटिन्छ। यो कसले बझ्
ु दछन ्? जसले आफूलाई प्रजापिता ब्रह्माकुमार-कुमारी सम्झन्छन ्। बच्चाहरूलाई थाहा
छ– हाम्रो बाबा शिव हुनह
ु ु न्छ, उहाँ हुनभ
ु यो हामी सबै बी.के.को दादा, त्यो पनि निराकार। तिमीले निश्चय गर्छौ
हामी प्रजापिता ब्रह्माकुमार-कुमारी हौं, फेरि त यो बिर्सिने कुरा नै छै न। सबै बच्चाहरू पियाको साथमा छन ्। यस्तो
होइन, केवल तिमीहरू मात्र छौ, मरु ली त सबैले सन्
ु छन ्। बच्चाहरूको लागि नै ज्ञान बर्सात छ, जन
ु ज्ञानद्वारा घोर
अन्धकारको विनाश हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ– हामी घोर अन्धकारमा थियौं, अहिले प्रकाश मिलेको छ, त्यसैले
सबै बझ्
ु दै गइरहे का छौं। परमपिता परमात्माको जीवनीलाई तिमीले जान्दछौ। जसले शिवबाबाको जीवनीलाई
जानेका छै नौ, उनले हात उठाऊ? सबैले जानेका छौ परमात्माको जीवन कथा। त्यो पनि एक जन्मको होइन।
शिवबाबाको कति जन्मको जीवन कथा छ? तिमीलाई थाहा छ, बझ
े ा छौ– शिवबाबाको यस ड्रामामा के पार्ट छ।
ु क
आदि दे खि अन्त्यसम्म उहाँ र उहाँको जीवनीलाई जान्दछौ। वास्तवमा भक्ति मार्गमा जसले जन
ु भावनाले भक्ति
गर्छन ्, त्यसको फल मैले दिनु पर्छ। त्यो चैतन्य त होइन, साक्षात्कार मैले नै गराउँ छु। तिमीलाई थाहा छ–
आधाकल्प भक्ति मार्ग चल्छ। भक्तिको मनोकामना परू ा भयो, अहिले फेरि बच्चा बनेका छौ, त्यसैले अवश्य वर्सा
मिल्छ। पिताले बच्चाहरूलाई वर्सा दिन्छन ्, यो काइदा हुन्छ। तिम्रो अहिले सद्गतितिर मख
ु छ। तिमीले
मल
ू वतन, सक्ष्
ू मवतन, स्थल
ू वतनलाई जान्दछौ। को को यस बेहद ड्रामामा मख्
ु य एक्टरहरू हुन ्? रचयिता र फेरि
डाइरे क्टर। रचयिता अनि गर्नेगराउनेवाला हुनह
ु ु न्छ। डाइरे क्शन दिनह
ु ु न्छ नि। पढाउनु पनि हुन्छ। भन्नह
ु ु न्छ– म
तिमीलाई राजयोग सिकाउन आएको हुँ। यो पनि कर्म नै भयो नि र गराउनु पनि हुन्छ। आधाकल्प तिमी मायाको
वश भएर असत्य कर्तव्य गर्दै आयौ। यो हो हार-जीतको खेल। मायाले तिमीबाट असत ् कर्तव्य गराउँ दै आएको छ।
असत ् कर्तव्य गराउनेलाई भगवान कसरी भन्न सकिन्छ? भगवानले भन्नह
ु ु न्छ– म त एउटै हुँ, सबैलाई सत ् कर्म
गर्न सिकाउँ छु। अहिले सबैको कयामतको समय हो। सबैलाई कब्रबाट जगाउनु छ। अहिले सबै कब्रदाखिल छन ्।
बाबा आएर जगाउनह
ु ु न्छ। मत्ृ यु सामन्
ु ने खडा छ। शिवबाबाले ब्रह्मा तनद्वारा हामीलाई सबै सम्झाइरहनु भएको
छ। तिमीले सबैको जीवनी, शिवबाबाको पनि जीवनी जानेका छौ। त्यसैले उच्च ठहरियौ नि। जो शास्त्र धेरै
अध्ययन गर्नेहरू हुन्छन ्, उनको अघि नजान्नेहरूले ढोग्छन ्। तिमीले ढोग्नु पर्दैन। छ बिल्कुलै सहज कुरा।
बच्चाहरूले बझ
े ा छौ– हामी मल
ु क
ू वतन, शान्तिधामको निवासी बन्छौं, फेरि सख
ु धाममा आउँ छौं। अहिले हामी
प्रजापिता ब्रह्माकुमार कुमारी हौं। शिवबाबाका हामी नाति-नातिना हौं। शिवबाबालाई याद गर्नाले हामीलाई
सख
ु को वर्सा मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय छ– हामी पवित्र थियौं, फेरि पतित बन्यौं अब फेरि हामी पावन
बन्नु छ। यदि निश्चय भएन भने योग पनि लाग्दै न, पद पनि पाउन सकिदै न। पवित्र जीवन त राम्रो हो नि।
कुमारीहरूको धेरै मान छ किनकि यतिबेला तिमी कुमारीहरूले धेरै सेवा गर्छौ नि। अहिले तिमी पवित्र रहन्छौ।
अहिलेको पवित्रता भक्ति मार्गमा पजि
ु न्छ। यो दनि
ु याँ त धेरै गन्दा छ, कीचकको कहानी छ नि। मनष्ु य धेरै गन्दा
विचार राखेर आउँ छन ्, तिनलाई कीचक भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नह
ु ु न्छ– धेरै सम्हाल राख्नु छ। यो धेरै गन्दा
काँडाको दनि
ु ी हुनप
ु र्छ। हामी शान्तिधाममा गएर फेरि सख
ु धाममा आउँ छौं। हामी
ु याँ हो। तिमीलाई त धेरै खश
सख
ु धामको मालिक थियौं, फेरि चक्कर लगाएका छौं। यो त निश्चय हुनप
ु र्छ नि। अशरीरी बन्ने बानी बसाल्नु
पर्छ, नत्र मायाले खाइरहन्छ, योग टुटिरहन्छ, विकर्म विनाश हुँदैन। कति मेहनत गर्नुपर्छ, यादमा रहने।
यादद्वारा नै एवर-हे ल्दी बन्छौ। जति हुन सक्छ अशरीरी बनेर बाबालाई याद गर। हामी आत्माहरूलाई बाबा

परमपिता परमात्माले पढाइरहनु भएको छ। कल्प-कल्प पढाउनह
ु ु न्छ, राज्य-भाग्य दिनह
ु ु न्छ। तिमीले
योगबलद्वारा आफ्नो राजधानी स्थापना गर्छौ। राजाले राज्य गर्छन ्, सेनाले राज्यको लागि लड्छन ्। यहाँ तिमीले
आफ्नो लागि मेहनत गर्छौ, बाबाको लागि होइन। मैले त राज्य नै गर्दिनँ। मैले तिमीलाई राज्य दिलाउनको लागि
यक्ति
बताउँ छु। तिमीहरू सबै वानप्रस्थी हौ, सबैको मत्ृ यु सामन्
ु
ु ने छ। साना-ठूला कसैको हिसाब छै न। यस्तो
नसम्झ सानो बच्चालाई उसको पिताको वर्सा मिल्छ। यो दनि
ु याँ नै रहँदैन, जसले वर्सा पाउन सक्छ। मनष्ु य त
घोर अन्धकारमा छन ्। खब
ु पैसा कमाउने इच्छा राख्छन ्, सम्झन्छन ्– हाम्रा नाति-नातिनाहरूले खान्छन ्। तर यो
कामना कसैको पर्ण
ू हुँदैन। यो सबै माटोमा मिल्नेछ। यो दनि
ु याँ नै खतम हुनु छ। एउटै बमले सबै खतम भएर
जान्छ। निकाल्नेवाला कोही हुँदैन। अहिले त सन
ु आदिका खानीहरू बिल्कुलै खाली भएका छन ्। नयाँ दनि
ु याँमा
ती फेरि सबै भरिन्छन ्। त्यहाँ नयाँ दनि
ु हुन्छ।
ु याँमा सबैथोक नयाँ मिल्छ। अब ड्रामाको चक्र परू ा हुन्छ, फेरि सरु
यो ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। गायन गर्छन ् ज्ञान सर्य
ू प्रकटा, अज्ञान अँध्यारो विनाश। त्यस सर्य
ू को कुरा होइन।
मनष्ु यले सर्य
ू लाई पानी चढाउँ छन ्। वास्तवमा सर्य
ू ले त पानी पर्या
ु उँ छ सारा दनि
ु याँलाई। उनलाई फेरि पानी
दिन्छन ्, आश्चर्य छ भक्तिको। फेरि भन्छन ्– सर्य
ू दे वताए नम:, चन्द्रमा दे वताए नम:। ती फेरि दे वता कसरी बने?
यहाँ त मनष्ु य असरु बाट दे वता बन्छन ्। त्यसलाई दे वता भन्न सकिदै न। ती त सर्य
ू , चन्द्रमा, सितारा हुन ्। सर्य
ू को
पनि झण्डा लगाउँ छन ्। जापानमा सर्य
ू वंशी भन्छन ्। वास्तवमा ज्ञान सर्य
ू वंशी त सबै हुन ्। तर ज्ञान छै न, अब कहाँ
त्यो सर्य
,
कहाँ
यो
ज्ञान
स
र्य
।
यहाँ
पनि
यी
वै
ज्ञ
ानिकले
आविष्कार
निकाल्छन
्, फेरि पनि नतीजा के हुन्छ! केही
ू
ू
पनि छै न। विनाश त भयो कि भयो। सेन्सीबल
ु जो छन ्, उनीहरूले सम्झन्छन ्– यस साइन्सबाट आफ्नै विनाश
गर्छन ्। उनीहरूको छ साइन्स, तिम्रो छ साइलेन्स। उनीहरूले साइन्सद्वारा विनाश गर्छन ्, तिमीले साइलेन्सद्वारा
स्वर्गको स्थापना गर्छौ। अहिले त नर्क मा सबैको बेडा डुबेको छ। त्यसतर्फ ती सेनाहरू छन ्, यसतर्फ तिमी
योगबलवाला सेना छौ। तिमी उद्धार गर्नेवाला हौ। कति ठूलो जिम्मेवारी तिमीमाथि छ, त्यसैले परू ा सहयोगी
बन्नप
े ा छौ। अहिले संगमको समय हो।
ु र्छ। यो परु ानो दनि
ु क
ु याँ खतम भएर जान्छ। अहिले तिमीले ड्रामालाई बझ
बाबा बेडा पार गर्न आउनु भएको छ। तिमीले बझ
े ा छौ– राजधानी परू ा स्थापना हुन्छ फेरि विनाश हुन्छ।
ु क
बीच-बीचमा रिहर्सल भइरहन्छ। लडाइँ त धेरै भइरहन्छन ्। यो हो नै फोहोरी दनि
ु याँ। तिमीलाई थाहा छ– बाबाले
हामीलाई सन्
ु दर दनि
ु ु न्छ। यो परु ानो चोला उतार्नु छ। फेरि नयाँ चोला धारण गर्नु छ। यो त बाबाले
ु याँमा लैजानह
ग्यारे न्टी गर्नुहुन्छ– मैले कल्प-कल्प सबैलाई लिएर जान्छु, त्यसैले मेरो नाम कालको पनि काल महाकाल राखेका
छन ्। पतित-पावन, रहमदिल पनि भनिन्छ।
तिमीलाई थाहा छ– हामीले स्वर्गमा जाने परु
ु षार्थ गरिरहे का छौं, श्रीमतद्वारा। बाबा भन्नह
ु ु न्छ– मलाई याद गर्यौ
भने म तिमीलाई स्वर्गमा पठाइदिन्छु, साथसाथै शरीर निर्वाह पनि गर। कर्म बिना त कोही रहन सक्दै न। कर्म
संन्यास त हुँदैन। स्नान आदि गर्नु, यो पनि कर्म हो नि। अन्तिममा सबैले परू ा ज्ञान लिन्छन ्, सम्झन्छन ्– यिनले
जे भन्छन ्, शिवबाबा पढाउनह
ु ु न्छ, यो ठीक हो। निराकार भगवानव
ु ाच– उहाँ त एउटै हुनह
ु ु न्छ। त्यसैले बाबाले
भनिरहनु हुन्छ– सबैसँग सोध, निराकार शिवसँग तपाईंको के सम्बन्ध छ? सबै भाइ-भाइ हुन ् भने भाइ-भाइका
पिता त हुनप
ु र्छ नि। नत्र कहाँबाट आउने? गायन पनि छ– तिमी माता-पिता...। यो हो बाबाको महिमा, बाबा
भन्नह
ु ु न्छ– मैले नै तिमीलाई सिकाउँ छु। तिमी फेरि विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँ बस्दा पनि शिवबाबालाई याद
गर्नु छ। यी आँखाले त शरीरलाई दे खिन्छ, बद्
ु धिद्वारा जानिन्छ– हामीलाई पढाउनेवाला शिवबाबा हुनह
ु ु न्छ। जो
बाबाको साथमा छन ्, उनको लागि नै यो राजयोग र ज्ञानको बर्सात छ। पतितहरूलाई पावन बनाउन–ु यो बाबाको
काम हो। यो ज्ञान सागर उहाँ नै हुनह
ु ु न्छ, तिमीलाई थाहा छ– हामी शिवबाबाका नाति-नातिना, ब्रह्माका बच्चा
हौं। ब्रह्माको पिता हुनह
ु ु न्छ शिव, वर्सा शिवबाबाबाट मिल्छ। याद पनि उहाँलाई गर्नु छ। अब हामी जानु छ
विष्णप
ु रु ी। यहाँबाट तिम्रो लंगर उठिसकेको छ। शद्र
ू हरूको नाउ खडा छ। तिम्रो नाउ चलिरहे को छ। अब तिमी सीधा
घर जान्छौ। परु ानो कपडा सबै छोडेर जानु छ। अब यो नाटक परू ा हुन्छ, अब कपडा खोलेर जानेछौ घर। अच्छा!
मीठे -मीठे सिकीलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद-प्यार एवं गड
ु मर्निङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी
बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गड
ु मर्निङ्ग, नमस्ते।
धारणाको लागि मख्
ु य सारः–

१) कुनै पनि असत ् कर्म गर्नु छै न, मत्ृ यु सामन्
ु ने खडा छ। अहिले कयामतको समय हो। त्यसैले सबैलाई कब्रबाट

जगाउनु छ। पावन बन्ने र बनाउने सेवा गर्नु छ।
२) यस फोहोरी दनि
ु याँमा कुनै पनि कामना राख्नु हुँदैन। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउन बाबाको परू ा सहयोगी
बन्नु छ।
वरदान:–

स्लोगन:–

योगको प्रयोगद्वारा हर खजानालाई बढाउने, सफल तपस्वी भव

बाबाद्वारा प्राप्त भएका सबै खजानाहरूमा योगको प्रयोग गर। खजानाको खर्च कम होस ् र प्राप्ति
अधिक होस ्– यही हो प्रयोग। जस्तै समय र संकल्प श्रेष्ठ खजाना हुन ्। संकल्पको खर्च कम होस ्
तर प्राप्ति ज्यादा होस ्। जन
ु काम साधारण व्यक्तिले दई
ु चार मिनेट सोचेर सफलता प्राप्त गर्छन ्,
त्यही तिमीले एक दई
से
क
ण्डमा
गर।
कम
समय,
कम
संकल्पमा रिजल्ट ज्यादा होस ्, अनि
ु
भनिन्छ– योगको प्रयोग गर्ने सफल तपस्वी।
आफ्नो आदि अनादि संस्कार स्वभावलाई स्मति
ृ मा राखेर सदा अचल बन।

मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य:–

कांटों की दनि
ु या से ले चलो फूलों की छांव में , अब यो बोलावट केवल परमात्माको लागि गरिरहे का छन ्। मनष्ु य
अति द:ु खी हुन्छन ् अनि परमात्मालाई याद गर्छन ्– हे परमात्मा! यस काँडाको दनि
ु ोस ् फुलको
ु याँदेखि लिएर जानह
छहारीमा। यसबाट सिद्ध हुन्छ– अवश्य त्यस्तो पनि कुनै दनि
ु याँ छ। तर यो त सबै मनष्ु यलाई थाहा छ–
अहिलेको जन
ु संसार छ त्यो काँडाले भरिएको छ, जसले गर्दा मनष्ु यले द:ु ख र सख
ु अनि अशान्ति पाइरहे का छन ्,
याद फेरि फुलको दनि
ु र्छ, जन
ु दनि
ु याँलाई गर्छन ्। त्यसैले त्यो दनि
ु याँ पनि अवश्य हुनप
ु याँको संस्कार आत्मामा
भरिएको छ। तर यो त हामीले बझ
े ा छौं– द:ु ख अशान्ति यो सबै कर्मबन्धनको हिसाब किताब हो। राजा दे खि
ु क
लिएर रङ्कसम्म हरे क मनष्ु य मात्र यस हिसाबमा परू ा जकडिएको छ त्यसैले परमात्माले त स्वयं भन्नह
ु ु न्छ–
अहिलेको संसार कलियग
ु हो, यो सारा कर्मबन्धनको बनेको छ र भविष्यको संसार सत्ययग
ु थियो जसलाई फूलको
दनि
ु त दे वी दे वताहरूको राज्य जन
ु अहिले छै न। अब यो
ु याँ भनिन्छ। तर त्यो हो कर्मबनधनदे खि रहित जीवनमक्
जन
ु हामीले जीवनमक्
ु त भन्छौं, यसको मतलब यो होइन– हामी कुनै दे हदे खि मक्
ु त थियौं, उनीहरूलाई कुनै दे हको
भान थिएन। तर उनीहरू दे हमा भएर पनि द:ु ख पाउँ दै नथे अर्थात ् त्यहाँ कुनै कर्मबन्धनको मामला हुँदैन।
उनीहरूले जीवन लिँ दा, जीवन छोड्दा आदि, मध्य, अन्त्य सख
को मतलब हो जीवन
ु पाउँ थे। त्यसैले जीवनमक्ति
ु
छँ दै कर्मातीत। तर यो सारा दनि
याँ
५
विकारहरूमा
प
र
ा
जकडिएको
छ,
मानौं
५
विकारहरूको
परू ा परू ा वास छ, तर
ू
ु
मनष्ु यमा त्यति तागत छै न जसले यी ५ भत
ू लाई जित्न सकुन ्, तब मात्र परमात्मा स्वयं आएर हामीलाई ५
भत
ू बाट छुटाउनह
ु ु न्छ र भविष्य प्रारब्ध दे वी दे वता पद प्राप्त गराउनह
ु ु न्छ। अच्छा, ओम ् शान्ति।

