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ओम ् शान्ति

प्रातः मरु ली

“बापदादा”

मधब
ु न

“मीठे बच्चे– जन
ु बाबालाई तिमीले आधाकल्प याद गर्यौ , अ हिले तिमीलाई उहाँको आज्ञा मिलेको छ त्यसैले त्यसको पालन गर।
यसबाट तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ।”
प्रश्न:–
तिमी बच्चाहरूले आफ्नो प्राकृतिक उपचार (नेचर क्योर) आफैंले गर्नु छ, कसरी?
उत्तर:–

गीत:–

एक बाबाको यादमा रहे र यज्ञको सेवा प्यारसँग गर्यौ भने नेचर क्योर हुन्छ किनकि यादबाट आत्मा
निरोगी बन्छ र सेवाबाट अपार खश
ु ी मिल्छ। जो याद र सेवामा बिजी रहन्छन ् उनीहरूको नेचर
क्योर भइरहन्छ।
तन
ू े रात गंवाई...

ओम ् शान्ति। बच्चाहरूले गीत सन्
ु यौ। माला जप्दै जप्दै यग
ु बित्यो। कति यग
ु ? दई
ु । सत्ययग
ु त्रेतामा त कसैले
ु यग

पनि माला जप्दै न। कसैको पनि बद्
ु धिमा यो छै न– हामी उच्च बन्छौं, फेरि तल आउँ छौं। हाम्रो अब चढ्ती कला
हुन्छ। हाम्रो अर्थात ् सारा विश्वको। जति तिम्रो चढ्ती कला र उतरती कला हुन्छ, त्यति अरू कसैको पनि हुँदैन।
भारत नै श्रेष्ठाचारी र भ्रष्टाचारी बन्छ। भारत नै निर्विकारी, भारत नै विकारी बन्छ। अरू खण्ड वा धर्मसँग त्यति
सम्बन्ध छै न। उनीहरू कुनै स्वर्गमा आउँ दै नन ्। हिन्दह
ु रूका नै चित्र छन ्। वास्तवमा उनीहरूले राज्य गर्थे। बाबा
सम्झाउनु हुन्छ– तिम्रो अब चढ्ती कला हुन्छ। जसको हात पक्डिएका छौ, उहाँले तिमीलाई साथमा लिएर
जानह
मा गएर फेरि जीवनमक्ति
मा आउँ छन ्। आधाकल्प
ु ु न्छ। हिन्दह
ु
ु
ु रूको नै चढ्ती कला हुन्छ। मक्ति
दे वी-दे वता धर्मको राज्य चल्छ। २१ पीढी चढ्छन ्, फेरि उतरती कला हुन्छ।भन्दछन ्– चढ्ती कला तेरे भाने सर्वका
भला। अब सर्वको भलो हुन्छ नि। तर चढ्ती कला र उतरती कलामा तिमी आउँ छौ। यस समयमा भारतले जति
ऋण लिन्छ, त्यति अरू कसैले लिँ दैनन ्। बच्चाहरूलाई थाहा छ– हाम्रो दे श सन
ु को चरी थियो। धेरै धनवान थियो।
अब उतरती कला परू ा हुन्छ। विद्वान ् आदिले त सम्झन्छन ्– कलियग
ु को अवधि अझै ४० हजार वर्ष चल्छ।
बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन ्। बझ
ले पर्छ, नत्र भक्तहरू चम्किन्छन ्। पहिला पहिला त
ु ाउनु पनि धेरै यक्ति
ु
बाबाको परिचय दिनु छ। भगवानव
ु ाच छ– गीता सबैको माता-पिता हो। वर्सा गीताबाट मिल्छ, बाँकी सबै हुन ्
बच्चा। बच्चाहरूबाट वर्सा मिल्न सक्दै न। तिमी बच्चाहरूलाई गीताद्वारा वर्सा मिलिरहे को छ नि। गीता माताको
फेरि पिता पनि हुनह
ु ु न्छ। बाइबल आदि कुनैलाई पनि माता भनिदै न। पहिला सरु
ु मा नै यो सोध्नु पर्छ– परमपिता
परमात्मासँग तपाईंको के सम्बन्ध छ? सबैका पिता एक हुनह
ु ु न्छ। सबै आत्माहरू भाइ-भाइ हुन ्, एक बाबाका
बच्चाहरू। बाबाले मनष्ु य सष्टि
रच्नह
ु ु न्छ प्रजापिता ब्रह्माद्वारा, त्यसैले फेरि तिमी आपसमा भाइ-बहिनी भयौ।
ृ
अवश्य तिमी पवित्र रहन्छौ। पतित-पावन बाबा नै आएर तिमीलाई पावन बनाउनह
सँग। बच्चाहरूलाई
ु ु न्छ, यक्ति
ु
थाहा छ– पवित्र बन्यौं भने पवित्र दनि
ू होला, जो २१ जन्मको
ु याँको मालिक बन्छौं। धेरै ठूलो आमदानी छ। को मर्ख
बादशाही लिनको लागि पवित्र बन्दै न। र, फेरि श्रीमत पनि मिल्छ। जन
ु बाबालाई आधाकल्प याद गर्यौ, उहाँको
आज्ञा तिमीले मान्दै नौ! उहाँको आज्ञामा चलेनौ भने तिमी पाप आत्मा बन्छौ। यो दनि
ु याँ नै पाप आत्माहरूको हो।
राम राज्य पण्
ु य आत्माहरूको दनि
ु याँ थियो। अहिले रावण राज्य पाप आत्माहरूको दनि
ु याँ हो। अब तिमी
बच्चाहरूको चढ्ती कला हुन्छ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। कसरी गप्ु त बसेका छौ। केवल बाबालाई याद गर्नु
छ। माला आदि जप्ने कुनै कुरा छै न। बाबालाई याद गर्दै तिमीले काम गर। भन्छौ पनि बाबा हजरु को यज्ञको सेवा
स्थल
ू , सक्ष्
ू म दव
ु ै हामीले कसरी सँगै गर्छौं। बाबाले आज्ञा दिनु भएको छ– यसरी याद गर। नेचर-क्योर गराउँ छन ्
नि। तिम्रो आत्मा क्योर भएपछि शरीर पनि क्योर हुनेछ। केवल बाबाको यादद्वारा नै तिमी पतितबाट पावन
बन्छौ। पावन पनि बन र यज्ञको सेवा पनि गर्दै गर। सेवा गर्नाले धेरै खश
ु ी हुन्छ। मैले यति समय बाबाको यादमा
रहे र आफूलाई निरोगी बनाएँ अथवा विश्वलाई शान्तिको दान दिएँ। विश्वलाई तिमीले शान्ति र सख
ु को दान
दिन्छौ, श्रीमत अनस
ु ार। दनि
ु याँमा आश्रम त धेरै छन ्। तर त्यहाँ केही पनि छै न। उनलाई यो थाहा छै न– २१ पीढी
स्वर्गको राज्य कसरी मिल्छ?
तिमीले अहिले राजयोगको पढाइ पढ्छौ। उनीहरूले पनि भनिरहन्छन ्– गड फादर आउनु भएको छ। कहीँ हुनह
ु ु न्छ
अवश्य। त्यो त अवश्य हुनह
ु ु न्छ नि। विनाशको लागि बम पनि निस्किसकेका छन ्। अवश्य बाबाले नै स्वर्गको

स्थापना, नर्क को विनाश गराउनह
ु ु न्छ। यो त नर्क हो नि। कति लडाइँ मारामारी आदि छन ्। धेरै डर छ।
बच्चाहरूलाई कसरी भगाएर लैजानु हुन्छ। कति उपद्रव हुन्छन ्। अहिले तिमीलाई थाहा छ– यो दनि
ु याँ परिवर्तन
भइरहे को छ। कलियग
ु परिवर्तन भएर फेरि सत्ययग
ु हुँदै छ। हामी सत्ययग
ु स्थापनामा बाबाको सहयोगी छौं।
ब्राह्मण नै सहयोगी हुन्छन ्। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण पैदा हुन्छन ्। ती हुन ् कोख वंशावली, तिमी हौ मख
ु
वंशावली। ती ब्रह्माका सन्तान त हुन सक्दै नन ्। तिमीलाई एडप्ट गरिन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ ब्रह्माका सन्तान।
प्रजापिता ब्रह्मा त संगममा नै हुन सक्छन ्। ब्राह्मण सो फेरि दे वी-दे वता बन्छन ्। तिमीले ती ब्राह्मणहरूलाई पनि
सम्झाउन सक्छौ– तपाईं कोख वंशावली हुनह
ु ु न्छ। भनिन्छ– ब्राह्मण दे वी दे वताए नम:। ब्राह्मणलाई पनि
नमस्ते, दे वताहरूलाई पनि नमस्ते गर्छन ्। तर ब्राह्मणलाई नमस्ते तब गरिन्छ, जब यतिबेला उनीहरू हुन्छन ्।
सम्झन्छन ्– यी ब्राह्मणहरू तन-मन-धनले बाबाको श्रीमतमा चल्छन ्। ती ब्राह्मणहरूले जिस्मानी यात्रामा
लैजान्छन ्। यो तिम्रो हो रूहानी यात्रा। तिम्रो यात्रा कति मीठो छ। ती जिस्मानी यात्रा त धेरै छन ्। गरु
ु हरू पनि धेरै
छन ्। सबैलाई गरु
ु भनिदिन्छन ्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामीले प्यारा शिवबाबाको श्रीमतमा चलेर
उहाँबाट वर्सा लिइरहे का छौं, ब्रह्माद्वारा। वर्सा शिवबाबासँग लिन्छौं। तिमी यहाँ आउँ दा झट्ट सोधिन्छ– कसको
पासमा आएका हौ? बद्
ु धिमा छ– यो शिवबाबाको लोन लिइएको रथ हो। हामी उहाँको पासमा जान्छौं।
ब्राह्मणहरूले मगनी गराउँ छन ्। तर कनेक्शन आपसमा प्रियतमा प्रियतमको हुन्छ, न कि मगनी गराउने
ब्राह्मणसँग। स्त्रीले पतिलाई याद गर्छिन ् या विवाह गराउनेलाई याद गर्छिन ्? तिम्रो पनि प्रियतम हुनह
ु ु न्छ शिव।
फेरि कुनै दे हधारीलाई तिमीले किन याद गर्छौ? याद गर्नु छ शिवलाई। यो लकेट आदि पनि बाबाले बनाउन
लगाउनु भएको हो, सम्झाउनको लागि। बाबा स्वयं नै दलाल बनेर मगनी गराउनह
ु ु न्छ। दलाललाई याद गर्नु छै न।
प्रियतमाहरूको योग प्रियतमसँग हुन्छ। मम्मा बाबा आएर तिमी बच्चाहरूद्वारा मरु ली सन
ु ाउनह
ु ु न्छ। बाबा
भन्नह
ु ु न्छ– धेरै यस्ता बच्चाहरू छन ्, जसको भक
ृ ु टीको बीचमा म बसेर मरु ली चलाउँ छु– कल्याण अर्थ। कसैलाई
साक्षात्कार गराउन, मरु ली सन
ु ाउन, कसैको कल्याण गर्न आउँ छु। ब्राह्मणीहरूमा यति तागत छै न भन्ने जान्दछु,
यसलाई यी ब्राह्मणीले उठाउन सक्दिनन ् त्यसैले मैले यस्तो तीर लगाउँ छु, जसबाट ऊ ब्राह्मणी भन्दा पनि तेज
जान सक्छ। ब्राह्मणीले सम्झन्छन ्– यसलाई मैले सम्झाएँ। दे ह-अभिमानमा आउँ छन ्। वास्तवमा यो अहं कार
पनि आउनु हुँदैन। सबैथोक गर्ने शिवबाबा हुनह
ु ु न्छ। यहाँ त तिमीलाई भनिन्छ बाबालाई याद गर। कनेक्शन
शिवबाबासँग हुनप
ु र्छ। यी त बीचमा दलाल हुन ्, यसको यिनलाई फल मिल्छ। फेरि पनि यो वद्
ु वी तन हो।
ृ ध अनभ
यो फेरिन सक्दै न। ड्रामामा निश्चित छ। यस्तो होइन अर्को कल्पमा अरूको तनमा आउँ छु। जो लास्टमा छन ्, उनै
फेरि पहिला जानु छ। वक्ष
ृ मा हे र अन्तिममा खडा छन ् नि। अहिले तिमी संगममा बसेका छौ। बाबाले यस
प्रजापिता ब्रह्मामा प्रवेश गर्नु भएको छ। जगत अम्बा हुन ् कामधेन।ु त्यस्तै कपिलदे व पनि भन्दछन ्। कपल
अर्थात ् जोडी, बाप-दादा माता-पिता, यो कपल जोडी भयो नि। माताबाट वर्सा मिल्दै न। वर्सा फेरि पनि
शिवबाबाबाट मिल्छ। त्यसैले उहाँलाई याद गर्नुपर्छ। म आएको हुँ तिमीलाई लिएर जान, यिनीद्वारा। ब्रह्माले
पनि शिवबाबालाई याद गर्छन ्। शंकरको अगाडि पनि शिवको चित्र राख्छन ्। यी सबै हुन ् महिमाको लागि। यस
समयमा त शिवबाबा आएर आफ्नो बच्चा बनाउनह
ु ु न्छ। फेरि तिमीले बाबालाई बसेर कहाँ पज्
ु दछौ र। बाबा आएर
बच्चाहरूलाई सन्
ु दर बनाउनह
ु ु न्छ। नालीबाट निकाल्नह
ु ु न्छ। फेरि प्रतिज्ञा पनि गर्छन ्– हामी कहिल्यै पतित
बन्दै नौं। बाबा भन्नह
ु ु न्छ– गोद लिएर फेरि कालो मख
ु नपार। यदि गर्यौ भने कुल कलंकित बन्न पग्ु छौ। हार्नाले
उस्तादको नाम बदनाम गरिदिन्छौ। मायासँग हार्यौ भने पदभ्रष्ट हुन्छ। अरू कुनै संन्यासी आदिले यो कुरा
सिकाउँ दै नन ्। कोही कोही छन ्, जसले भन्छन ् महिनामा एक पटक विकारमा जाऊ। कसैले भन्छन ्– ६ महिनामा
एक पटक जाऊ। कोही त धेरै अजामिल हुन्छन ्। बाबाले त धेरै गरु
ु बनाएका छन ्। उनले यस्तो कहिल्यै भन्दै नन ्–
पवित्र बन। सम्झन्छन ्– हामी नै पवित्र रहन सक्दै नौं। जो होसियार छन ्, उनले झट्ट भन्छन ्– तपाईं नै रहन
सक्नह
को बाटो
ु ु न्न, हामीलाई कसरी भन्नह
ु ु न्छ? फेरि पनि भन्छन ्– जनकलाई जस्तै सेकेण्डमा जीवनमक्ति
ु
बताउनह
ु ोस ्। फेरि गरु
ु हरूले भन्छन ्– ब्रह्मलाई याद गर्यौ भने तिमी निर्वाणधाममा जान्छौ। गएको त कोही छै न,
तागत नै छै न। सर्व आत्माहरूको रहने स्थान हो मल
ू वतन, जहाँ हामी आत्माहरू स्टार जस्तै रहन्छौं। पज
ू ाको
लागि ठूलो लिंग बनाउँ छन ्। बिन्दक
ू ा कसरी हुन्छ?भन्दछन ् पनि भक
ु ो पज
ृ ु टीको बीच चम्किन्छ अजब सितारा।
आत्माको पिता पनि त्यस्तै हुनह
ु ोला नि। बाबाको दे ह छै न। त्यस स्टारको पज
ू ा कसरी हुन सक्छ? बाबालाई परम
आत्मा भनिन्छ। उहाँ त फादर हुनह
ु ु न्छ। जस्तो आत्मा छ, त्यस्तै परमात्मा हुनह
ु ु न्छ। उहाँ कुनै ठूलो रूपमा
हुनह
ु ु न्न। उहाँमा यो ज्ञान छ। यस बेहदको वक्ष
ु ु न्छ।
ृ लाई अरू कसैले पनि जान्दै नन ्। बाबा नै नलेजफुल हुनह
ज्ञानमा पनि फुल हुनह
ु ु न्छ, पवित्रतामा पनि फुल हुनह
ु ु न्छ। सर्वका सद्गति दाता हुनह
ु ु न्छ। सबैलाई सख
ु -शान्ति

दिनेवाला। तिमी बच्चाहरूलाई कति भारी वर्सा मिल्छ, अरू कसैलाई मिल्न सक्दै न। मनष्ु यले त कति गरु
ु लाई
पज्
ु दछन ्। आफ्नो बादशाहलाई पनि त्यति पज्
ु दै नन ्। यो सबै अन्धश्रद्धा हो नि। के-के गरिरहन्छन ्। सबैमा
ग्लानि नै ग्लानि छ। कृष्णलाई लर्ड पनि भन्छन ् भने गड पनि भन्छन ्। गड कृष्ण स्वर्गको पहिलो राजकुमार।
लक्ष्मी-नारायणको लागि पनि भन्छन ्– यी दव
ु ै गड-गडेज हुन ्। परु ाना-परु ाना चित्रहरूलाई धेरै खरिद गर्छन ्।
परु ाना-परु ाना स्ट्याम्पहरू पनि बिक्री हुन्छन ् नि। वास्तवमा सबैभन्दा परु ानो त शिवबाबा हुनह
ु ु न्छ नि। तर
कसैलाई थाहा छै न। महिमा सारा शिवबाबाको हो। त्यो चीज त मिल्न सक्दै न। सबैभन्दा परु ानो चीज कुनचाहिँ
हो? नम्बरवन शिवबाबा। कसैले पनि बझ्
ु न सक्दै नन ्– हाम्रो फादर को हुनह
ु ु न्छ? उहाँको नाम रूप के हो?
भनिदिन्छन ्– उहाँको कुनै नाम रूप छै न, त्यसोभए पज्
ु छन ् कसलाई? शिव नाम त छ नि। दे श पनि छ, काल पनि
छ। स्वयं भन्नह
े ा छौ–
ु ु न्छ– म संगममा आउँ छु। आत्माले शरीरद्वारा बोल्छ नि। अहिले तिमी बच्चाहरूले बझ
ु क
शास्त्रहरूमा कति दन्त्य कथाहरू थपेका छन ्, जसबाट उतरती कला भएको छ। चढ्ती कला सत्ययग
ु त्रेता, उतरती
कला द्वापर कलियग
ु । अब फेरि चढ्ती कला हुन्छ। बाबा सिवाय कसैले चढ्ती कला बनाउन सक्दै न। यी सबै कुरा
धारण गर्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि काम आदि गर्दा यादमा रहनु छ। जस्तै श्रीनाथ द्वारे मा मख
ु मा कपडा बाँधेर काम
गर्छन ्। श्रीनाथ कृष्णलाई भनिन्छ। श्रीनाथको लागि भोजन बन्छ नि। शिवबाबाले त भोजन आदि खानह
ु ु न्न।
तिमीले पवित्र भोजन बनाउँ छौ, यादमा रहे र बनाउनप
ु र्छ, त्यसबाट बल मिल्छ। कृष्ण लोकमा जानको लागि व्रत
नियम आदि राख्छन ्। अहिले तिमीलाई थाहा छ– हामी कृष्णपरु ीमा गइरहे का छौं, त्यसैले तिमीलाई लायक
बनाइन्छ। तिमीले बाबालाई याद गर, बाबा ग्यारे न्टी गर्नुहुन्छ– तिमी कृष्णपरु ीमा अवश्य जान्छौ। तिमीलाई
थाहा छ– हामीले आफ्नो लागि कृष्णपरु ी स्थापना गरिरहे का छौं, फेरि हामीले नै राज्य गर्छौं। जो श्रीमतमा
चल्छन ्, उनै कृष्णपरु ीमा आउँ छन ्। लक्ष्मी-नारायण भन्दा पनि अधिक कृष्णको नाम प्रत्यक्ष छ। कृष्ण सानो
बच्चा हुन ् त्यसैले महात्मा समान हुन ्। बाल अवस्था सतोप्रधान हो त्यसैले कृष्णको धेरै नाम छ। 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) आफ्नो परू ा कनेक्शन एक शिवबाबासँग राख्नु छ। कहिल्यै कुनै पनि दे हधारीलाई याद गर्नु छै न। कहिल्यै
आफ्नो गरु
ु (बाबा)को नाम बदनाम गर्नु हुँदैन।
२) आफूद्वारा यदि कसैको कल्याण हुन्छ भने मैले यसको कल्याण गरेँ– यस अहं कारमा आउनु हुँदैन। यो पनि
दे ह-अभिमान हो। गराउनेवाला बाबालाई याद गर्नु छ।
वरदान:–

स्लोगन:–

अमत
ु त अचल-अडोल भव
ु ो तिलक लगाउने किन , केको हलचलबाट मक्
ृ बेला तीन बिन्दक

बापदादाले सदै व भन्नह
ु ु न्छ– सदा अमत
ु रूको तिलक लगाऊ। तिमी पनि बिन्द,ु
ृ बेला तीन बिन्दह
ं न्य,ु त्यसैले फूलस्टप पनि बिन्द।ु यी तीन बिन्दह
बाबा पनि बिन्द ु र जे भयो, जे हुँदै छ नथिग
ु रूको
तिलक लगाउनु अर्थात ् स्मति
ृ मा रहन।ु फेरि सारा दिन अचल-अडोल रहन्छौ। किन, केको हलचल
ं न्य।ु हुनु थियो,
समाप्त हुन्छ। जन
ु बेला कुनै कुरा हुन्छ, त्यही समयमा फुलस्टप लगाऊ। नथिग
भइरहे को छ.... साक्षी भएर हे र र अगाडि बढ्दै जाऊ।
परिवर्तन शक्तिद्वारा व्यर्थ संकल्पको बहावको फोर्सलाई समाप्त गरिदियौ भने समर्थ बन्छौ।

