01-09-20
ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ - ਅਕਰਮ - ਿਵਕਰਮ ਦੀ ਗੂੜ ਗਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਦ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੀਰ
ਦੋਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹਨ ਤ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਤਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਵਕਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਟ (ਜੰ ਕ) ਚੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਟ ਚੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ - ਿਵਕਾਰ। ਪਿਤਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟ ਚੜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਕਟ ਚੜੀ ਹੋਈ
ਹੈ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿ
ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਕਮੀਨਲ ਵਲ ਜ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਦ ਿਵਚ
ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਣਗੇ।

ਤੀ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਨ ਚਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਆਤਮਾਵ
ਇਥੇ ਦੀ ਰਿਹਵਾਸੀ ਨਹ ਹ । ਅਸ ਤ
ਤੀਧਾਮ ਦੀ ਰਿਹਵਾਸੀ ਹ । ਸਾਡਾ ਸਵਧ ਮ ਤ ਹੈ, ਜਦ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਫਰ ਇੱ ਥੇ ਆਕੇ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ।
ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮ ਿਵਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਨਹ ਿਜਸ ਤ ਿਵਕਰਮ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ - ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਆਿਦ ਤ ਿਵਕਰਮ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਿਨਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਿਵੱ ਚ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਸ ਪਿਤਤ ਹ । ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਤੱ ਦ ਤਕ
ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਣ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਪਿਤਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਦ ਜਾਣਗੇ ਤ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਨਵ ਿਫਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੀ ਪਿਤਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਚਅਤਾ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ,
ਉਹ ਹੀ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਾਵਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਤ ਸੋ ਪਾਵਨ, ਪਾਵਨ ਸੋ ਪਿਤਤ, ਇਹ
ਗੱ ਲ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਨਾ ਸਕਣ। ਕਲਪ - ਕਲਪ ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਕਈ ਿਨ ਚੇ ਬੁੱ ਧੀ ਹੋਕੇ ਿਫਰ ਸੰ ੇ ਬੁੱ ਧੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਇੱ ਕਦਮ ਹਪ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਮਹਾਰਥੀ ਹੋ ਨਾ।
ਮਹ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾ ਣ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੀ ਪਿਹਲੇ ਪਾਵਨ ਪੂਜਯ ਸੀ, ਹੁਣ ਤ
ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ
ਦੇ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਸੀ। ਮਹ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤ ਇਵ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਨ ੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਸ ਵਰੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਿਗਆਨ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤ ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਵ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ - ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ
ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਜ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਲ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਗਲੱ ਨਾ ਪੁੱ ਛ। ਹੋਰ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਪਛਤਾ ਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਕਿਸੰ ਗ ਹੈ ਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿ
ਆਈ, ਕਾਲਾ ਮੂੰ ਹ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਦੁ ਹੈ। ਪਿਤਿਗਆ ਕਰ ਿਫਰ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਸੋ ਗੁਣਾ
ਦੰ ਡ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਿਜਵ ੂਦ ਸਮਾਨ ਪਿਤਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਅੰ ਿਮਤ ਪੀਕੇ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੇ ਸੀ। ਗੰ ਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਦੋ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਵੱ ਜਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨਾਲ ਤ ਵੱ ਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦੇ
ਹਨ । ਿਫਰ ਕੋਈ ਤ ਸਮਾਚਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਿਫਰ ਲੱਜਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕੱ ਥੇ ਬਾਹਮਣ ਕੁਲ
ਿਵਚ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਇੰ ਨ ਵੱ ਡੇ ਪਿਹਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱ ਟ
ਿਦੱ ਤਾ! ਇਵ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਥੱ ਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਹੈ।
ਓਮ

ਤੀ। ਬੱ ਚੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਓਮ

ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤੋਪਧਾਨ ਗੋਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਚੱ ਤਰ ਤ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ
ਰਾਮਚੰ ਦਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਨ ਤ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕਾਲਾ ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤ ਈ ਵਰ ਦੀ
ਭਾਵੀ। ਇਹ ਤ ਚਲਦਾ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਕੁਝ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ
ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪਿਤਤ ਦੁਖੀ ਵਰਥ ਨਾਟ ਏ ਪੈਣੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਿਵਕਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ। ਤ ਇਵ - ਇਵ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜਵੰ ੀ, ਇਹ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਿਫਰ ਵੈ ਯ ਵੰ ੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਮ
ਮਾਰਗ ਿਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਫਰ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹ ਕਿਹਲਾ ਦੇ। ਜਗਤ ਨਾਥ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਪਰ ਿਵਚ ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਕੁਲ

ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਡਰੈਸ ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਬੜੀ ਗੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਿਜੰ ਨ ਗੱ ਲ ਤੇ ਅਟ ਨ ਿਖਚਵਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਧਆਨ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਰਿਵਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੀਨਾਥ ਦੁਆਰੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਣਾ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼, ਇਹ ਹੈ ਆਇਰਨ ਏਜ਼। ਕਟ
ਚੜ ਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਕਟ ਵੀ ਨਹ ਉਤਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਕਟ ਚੜੀ ਹੋਈ
ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਿ
ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਕਟ ਚੜਦੀ ਹੀ ਹੈ ਿਵਕਾਰ ਨਾਲ। ਪਿਤਤ ਵੀ ਉਸ ਤ
ਬਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਕਮੀਨਲ ਵੱ ਲ ਤ ਨਹ ਜ ਦੀ। ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਫਸਟਕਲਾਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਪਦੇ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ। ੁਰੂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਝੱ ਗੜੇ ਚਲਦੇ ਆਏ
ਹਨ। ਬਾਪ ਨ ਹੀ ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਰਚੀ - ਸਭ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ ਅਸ ਿਗਆਨ ਅੰ ਿਮਤ ਪੀਣ ਜ ਦੇ ਹ । ਿਗਆਨ ਅੰ ਿਮਤ ਹੈ ਹੀ ਿਗਆਨ
ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਾਸਤਰ ਪੜਨ ਨਾਲ ਤ ਕੋਈ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਪਾਵਨ ਬਣ ਿਫਰ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਪਾਵਨ ਬਣ ਿਫਰ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਫਲਾਣੇ ਨ ਮੋਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੋਕ ਨੂੰ
ਪਾ ਿਲਆ ਿਫਰ ਤ ਉਨ ਦਾ ਿਕਿਰਆ ਕਰਮ ਆਿਦ ਵੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱ ਥੇ ਜੋਤੀ ਆਿਦ ਜਗਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਣ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਦੂਜਾ ਜਾਕੇ ਲਦੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਹਨਰਾ ਿਫਰ ਿਕੱ ਥ ਆਇਆ? ਇਹ ਰਸਮ ਚਲੀ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੀਰ
ਤ ਿਮੱ ਟੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਥੇ ਇਵ ਰਸਮ - ਿਰਵਾਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਅੱ ਜਕਲ ਿਰੱ ਧੀ - ਿਸੱ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਰੱ ਿਖਆਂ ਨਹ ਹੈ।
ਸਮਝੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪੰ ਖ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਡਣ ਲਗਦੇ ਹਨ - ਿਫਰ ਕੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਿਮਲੇ ਗਾ? ਬਾਪ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ
ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਜ ਤ ਧਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਤ ਐਵਰ ਹੈਲਦੀ ਪਿਵੱ ਤਰ, ਿਗਆਨ ਤ ਐਵਰ ਵੈਲਦੀ ਧਨਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਮੇ ਾ ਵੱ ਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਭੋਗੀ
ਦੀ ਘੱ ਟ। ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਯੋਗੇ ਵਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਈ ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਿਕ ਨ ਬਿਣਆ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗੇ ਵਰ ਨਹ
ਕਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਤ ਿਪੰ ਸ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਇਵ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਕਰਮ - ਅਕਰਮ ਿਵਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਰਾਵਣਰਾਜ। ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ - ਇਹ
ਹੈ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਪਾਪ। ਸਭ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹਨ ਨਾ। ਆਤਮਾਵ ਸਭ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਹੋਕੇ ਿਫਰ ਿਕਮੀਨਲ
ਏਸਾਲਟ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਬੀ. ਕੇ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਤਮਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਘਰ - ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਸੋਝਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਤਾਕਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਯਾਦ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਕਵ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ ਸੈਨਾ ਹੋ ਨਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਯਾਦ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਅਸ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਗੋਲਡਨ ਸਪੂਨ ਇਨ ਮਾਊਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱ ਡਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਵੱ ਡਾ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਿਜੰ ਨੀ ਪੜਾਈ ਉਨ ਸੁਖ। ਇਹ ਤ
ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨ ਾ ਚਿੜਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਬਚੀਨੀ (ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲ) ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ
ਬਗੈਰ ਇਵ ਭਗਵਾਨ - ਭਗਵਤੀ ਕੌ ਣ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਿਫਰ ਜਨਮ -ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱ ਖੀ
ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਵੋਗ।ੇ ਪੜਦੇ - ਪੜਦੇ ਿਫਰ ਗੰ ਦੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਫਰ ਿਗਆਨ
ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਤਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਮ ਿਕੰ ਨੀ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹ - ਬਹਮਾ ਦੇ ਤਨ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ। ਪਰ ਸਮਝਕੇ ਿਫਰ ਵੀ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਇਵ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿ ਵਬਾਬਾ ਆਕੇ
ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ - ਅਸ ਨਹ ਮੰ ਨ ਗੇ। ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਇਵ ਵੀ ਬੋਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਈ ਤ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਨਾ ਸੱ ਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਿਹਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡੁੱ ਬਦੀ ਨਹ । ਿਕੰ ਨ ਿਵਘਨ ਪਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ!
ਿਮੱ ਠ- ਿਮੱ ਠ ਿਸੱ ਕੀਲਧੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਡਮੋਰਿਨੰਗ । ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ।
ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਾਰ:1. ਯੋਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਰ ਦੀ ਕਟ (ਜੰ ਕ) ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਕਮੀਨਲ ਤਰਫ ਤ

ਨਹ ਜ ਦੀ ਹੈ?

2. ਿਨ ਚੇਬੁੱਧੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਦ ਿਫਰ ਕਦੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਸੰ ੇ ਨਹ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਵਕਮ ਤ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ

ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਸਵਧ ਮ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਰਦਾਨ:-

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਸਰਵ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਫੁੱ ਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇ ਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਵ:
ਜੋ ਸਰਵ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੂਰਤ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱ ਲ ਹਨ, ਇਵ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁੱ ਲ ਸਰਵ ਪਾਪਤੀਆਂ
ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਾਵ ਹੀ ਸਫਲਤਾਮੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਹੁਣ ਸਰਵ ਆਤਮਾਵ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਿਕ
ਸੁੱ ਖ - ਤੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾਤਾ ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ। ਤ ਜੱ ਦ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੱ ਦ ਤ
ਸਭ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁ ਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਿਜਵ ਅੱ ਜਕਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸਟੋਰ ਤ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਵ ਤੁਸ ਵੀ ਬਣਨਾ
ਹੈ। ਇਵ ਨਹ ਸਿਹਣ ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਸਰਵ ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੱ ਦ ਸਫਲਤਾਮੂਰਤ ਬਣ ਸਕਗੇ।
ਮਿਰਯਾਦਾਵ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਕਦਮ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱ ਖਣਾ ਮਤਲਬ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਦੇ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰ ਚਣਾ।
******

ਮਾਤੇ ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹ ਵਾਕ
“ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾਲਬੱ ਧ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਿਦ ਡਰਾਮਾ”

ਮਾਤੇ ਵਰੀ : ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾਲਬੱ ਧ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਪਾਲਬੱ ਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਚੱ ਕਰ
ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਪੂਜਯ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਿਫਰ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਿਫਰ ਪੁਜਾਰੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਪੂਜਯ
ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਚੜਨਾ ਅਨਾਿਦ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਜਿਗਆਸੂ : ਮ
 ਾਤੇ ਵਰੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪ ਨ

ਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੱ ਦ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਇਵ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਜੇ ਪਰ
ਚੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਆਪ ਹੀ ਚੜਣਗੇ ਿਫਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਚੜਣਗੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਡੱ ਗਣਗੇ ਿਫਰ
ਇੰ ਨਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਹੀ ਿਕ ਕਰੀਏ? ਮਾਤੇ ਵਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੂਬਹੂ ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ
ਅਲਮਾਇਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇ ਾ ਅਿਜਹੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਪ ਥੱ ਕਦਾ ਨਹ ਹੈ? ਿਜਵ 4 ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਆਿਦ ਦਾ
ਫਰਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਇਸ ਖੇਡ ਿਵੱ ਚ ਫਰਕ ਨਹ ਪਵੇਗਾ?
ਮਾਤੇ ਵਰੀ : ਬਸ, ਇਹ ਹੀ ਤ ਖੂਬੀ ਹੈ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਦੀ, ਹੂਬਹੂ ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ ਜੋ

ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਨਤ ਨਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਹ ਸੀ, ਪਰ ਜੱ ਦ ਨਾਲੇ ਜ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ
ਜੋ ਵੀ ਸੇਕਡ ਬਾਏ ਸੇਕਡ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੂਬਹੂ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੱ ਦ ਉਨ ਨੂੰ ਸਾਕ ੀ ਸਮਝ ਵੇਖਦੇ ਹਨ
ਤ ਿਨਤ ਨਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਖ ਦੁੱ ਖ ਦੋਨ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਮਲ ਗਈ ਇਸਲਈ ਇਵ ਨਹ ਸਮਝਣਾ ਜੇਕਰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ
ਤ ਿਫਰ ਪੜੀਏ ਹੀ ਿਕ ? ਨਹ , ਿਫਰ ਤ ਇਵ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਿਮਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਆਪ ਹੀ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਿਫਰ ਇੰ ਨੀ
ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਕਮਾ ਦੇ ਹੀ ਿਕ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਅਸ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ਹੁਣ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਘਰਾਣਾ
ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱ ਖ ਲੈ ਲਈਏ। ਿਜਵ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੱ ਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੱ ਦ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਕਰੇਗਾ ਤੱ ਦ ਉਸ ਿਡਗਰੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਿਗਆ ਤ ਿਮਹਨਤ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ
ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਫਰ ਇਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਸ ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਰਕੇ ਇੰ ਨਾ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾ ਕਰ ਦੈਵੀ ਰਾਇਲ ਘਰਾਣੇ ਿਵਚ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਘੱ ਟ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਤ ਵੀ ਉਸ ਸਤਯੁਗੀ ਦੈਵੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱ ਚ
ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਪੁਰ ਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਬੱ ਧ ਬਣੇਗੀ, ਬਿਲਹਾਰੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕੀਤੇ ਦੀ
ਹੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
“ ਇਹ ਈ ਵਰੀ ਨਾਲੇ ਜ ਸਰਵ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਲਈ ਹੈ”

ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਪੁਆਇੰ ਟ ਿਖਆਲ ਿਵਚ ਜਰੂਰ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ, ਜੱ ਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਸ ਟੀ ਝਾੜ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਲੇ ਜ ਪਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਦਾ ਾਸਤਰ
ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਮਤ ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ
ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਉਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਿਫਰ ਵੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਕ ਨ ਿਵੱ ਚ ਪਦ
ਜਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ ਿਕ ਿਕ ਯੋਗ ਨੂੰ ਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਇਵ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ , ਮਗਰ

ਸਜ਼ਾਵ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰ ਗਾ - ਓਮ

ਤੀ।

