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ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ , ਇਹ ਹੀ
ਹੈ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ”
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸਿਹਜ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਿਬਲਕੁਲ ਚੁੱ ਪ ਰਹੋ, ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਮਰ ਵੱ ਡੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਕੱ ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਚੱ ਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਿਹਜ ਪੁਰ ਾਰਥ।

ਓਮ  ਤੀ ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਫ਼ੇਰ ਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ - ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਤ

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਰੋਬਰ ਅਸ ਗੀਤਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪੜ ਰਹੇ ਹ - ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਮੁਆਿਫਕ। ਪਰ ਿਕ ਨ ਨਹ ਪੜਾ ਦੇ,
ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਗਵਾਨ ਤ
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰੁਦ ਿਗਆਨ ਯੱ ਗ
ਰੱ ਿਚਆ। ਇਹ ਯੱ ਗ ਵੀ ਹੈ ਤ ਪਾਠ ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਜਦੋ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਆਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਅਸ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਹ ।
ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਪ ਜੋ ਸਰਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਭਾਵ ਪੜਦੇ ਆਏ ਹਨ
ਪਰ ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਾਰਨ ਨਤੀ - ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਤ ਸੱ ਚਾ ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ । ਜੋ ਸਰਿਵਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ ਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਿਧਆਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਨ
ਿਕਹਾ ਹੈ - ਹਰ ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਗੀਤਾ ਿਗਆਨ ਦਾਤਾ
ਪਰਮਿਪਆਰਾ ਪਰਮਿਪਤਾ, ਪਰਮਿ ਿਖਅਕ, ਪਰਮ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਇਹ ਅੱ ਖਰ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਖੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ
ਜਾਵੇ - ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵ ਪਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ੀਿਕ ਨ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਿਲਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ
ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਗੀਤਾ। ਬਾਪ ਿਦਨ ਪਿਤਿਦਨ ਨਵ - ਨਵ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਨਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਅੱ ਗੇ ਿਕ
ਨਹ ਬਾਬਾ ਨ ਿਕਹਾ? ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਨਾਲ ਨਵ - ਨਵ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਕੱ ਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਿਲੱਖਦੇ ਵੀ ਹਨ
ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਲ। ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨ। ਰਾਈਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਕੰ ਸਟਕ ਨ ਆਫ਼ ਡੀ.ਟੀ
ਡਾਇਨਸਟੀ, 100 ਪਰਸਟ ਿਪਓਰਟੀ, ਪੀਸ, ਪਾਸਪੈਿਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਬਾਦ ਫਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਡੇਿਵਲ
ਂ ਕੰ ਸਟਕ ਨ ਡੀ.ਟੀ ਡਾਇਨਸਟੀ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਡਸਟ ਨ ਿਲੱਖਣਾ ਹੈ।
ਡਾਇਨਸਟੀ ਦਾ ਫਾਲ। ਰਾਈਜ਼ ਐਡ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਤ
ਆਤਮਾ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ (ਿਵਸਤਾਰ) ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਤ
ਵੱ ਖ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਛੱ ਡ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ! ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੰ ਨੀ ਭਗਤੀ ਆਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤ
ਕੋਈ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਤ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਸੁੱ ਖ ਹੈ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਦੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਸਮਰਨ ਸਭ ਕਰਨ,
ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਸੁੱ ਖ ਕਦੋ ਹੈ, ਦੁੱ ਖ ਕਦੋ ਹੈ - ਇਹ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਗੱ ਲ ਹਨ ਗੁਪਤ। ਅਸ ਵੀ
ਰੂਹਾਨੀ ਿਮਲਟੀ ਹ ਨਾ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੇਵੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਇੰ ਨੀ ਪੂਜਾ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਦੀ ਵੀ ਬਾਇਓਗਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਦੀ ਬਾਇਓਗਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਚ ਤੇ ਚ ਿ ਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਬਹਮਾ - ਿਵ ਨੂੰ - ੰ ਕਰ ਦੀ ਫ਼ੇਰ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਧੇ - ਿਕ ਨ ਦੇ
ਮੰ ਿਦਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹ । ਇੱ ਕ ਹੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਤੇ ਿਕੰ ਨ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਨਾਮ ਰੱ ਖ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਚੱ ਕਰ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੱ ਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ।
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਿਕਹੜੇ - ਿਕਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਤ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰ ਸਾਰ ਬਿਣਆ ਹੀ ਨਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਾਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਸਮਝਦੇ।
ਬਾਪ ਨ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਪੁਰ ਾਰਥ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਤ ਸਿਹਜ ਪੁਰ ਾਰਥ ਹੈ - ਤੁਸ ਿਬਲਕੁਲ ਚੁੱ ਪ ਰਹੋ।
ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਲੈ ਣਗੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸ ਿਨਰੋਗੀ ਬਣੋਗੇ। ਉਮਰ ਵੱ ਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਚੱ ਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ

ਬਣੋਗ।ੇ ਹੁਣ ਹੋ ਨਰਕ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਤ ਸਭ ਬਣਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਹੈ
ਪੱ ਦ। ਿਜਨ ਆਪਸਮਾਨ ਬਣਾਵੋਗੇ ਉਹਨ ਚ ਪੱ ਦ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹ ਕਰਣਗੇ ਤ
ਿਰਟਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨ ਪਾਸਟ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਦਾਨ - ਪੁੰ ਨ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਭ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭਤ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ ਹਨ ੀ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ।
ਹ , ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚ ਰੱ ਖਣਗੇ ਜੋ ਸਭਤ ਚ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਪਾਲਬੱ ਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ
ਕੁਲ ਭੂ ਣ ੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ੇ ਠ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਹਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੱ ਖ। ਿਤਮੂਰਤੀ ਬਹਮਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵ ਕਿਹਣਾ ਪਵੇ। ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ, ੰ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਨਾ - ਇਹ ਤ ਗਾਇਨ ਹੈ
ਨਾ। ਿਵਰਾਟ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਿ ਵ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਮੁ ਿਕਲ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਹੈ ਨਾ,
ਿਜਸਨੂੰ ਟਾਿਪਕਸ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨੀ ਟਾਿਪਕਸ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤ
ਦੇਵਤਾ, ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਟਾਿਪਕਸ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱ ਲ
ਕਲੀਅਰ ਿਲਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛਣ। ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਕੀ ਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ - ਕਦਮ ਿਵੱ ਚ ਪਦਮ ਹਨ ਇਸਲਈ ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ
ਵੀ ਪਦਮ ਦਾ ਫੁੱ ਲ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁੰ ਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਲੋ ਕ
ਕੱ ਛ ਿਵੱ ਚ ਕੁਰਮ, ਗੀਤਾ ਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੋ ਸੱ ਚੇ ਬਾਹਮਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱ ਛ (ਬੁੱ ਧੀ) ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਸਿਤਅਮ। ਉਨ ਦੇ ਕੱ ਛ ਿਵੱ ਚ ਹੈ
ਕੁਰਮ। ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ ਾ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਅਸ ਤ ੀਮਤ ਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ , ਬਾਪ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਨਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਿਸੰ ਪੁਲ ਬੈਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਤਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ। ਤ ਸਾਰੀ
ਗੀਤਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਸਮਝਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਜ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਟੇਨ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਲੇ , ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਾਓ। ਿਕ ਨਪੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਸ ਪੜਾਈ ਨਾਲ
ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜਾਈ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾਈ ਨਹ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਅਸ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹ ਭਿਵੱ ਖ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਪੜੋ। ਬਸ।
ਉਹ ਪੜਾਈ ਤ 4-5 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਵੀ ਬਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਵ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨੂੰ ਫੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰ ਧੇਲੇ ਆਿਦ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਨਹ ਆ ਸਕਦੇ ਤ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਰੱ ਖੇ ਹਨ। ਬੈਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਹ
ਪੈਗ਼ਾਮ ਿਦੰ ਦੇ ਜਾਓ। ਅਖਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤ ਬੈਜ ਪਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾ ਸੱ ਕਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਵ ਤ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹ
ਸੱ ਕਣਗੇ, ਿਸਵਾਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ। ਇਹ ਧੰ ਧਾ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ, ਖ਼ੁਦ ਭਾਵ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ
ਕਰਨ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋਣਗੇ
ਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਵਕਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਦੇ ਹਨ ਮਨਸਾ ਿਵੱ ਚ, ਫ਼ੇਰ ਕਰਮਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ।
ਮਨਸਾ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਫੇਰ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੰ ਮ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਨਹ ਹੈ। ਚੰ ਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰ ਕਲਪ ਚੰ ਗੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਬਾਪ ਨ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ
ਸਕੇ। ਉਹ ਤ ਗ਼ਲਤ ਕੰ ਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਕੰ ਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕੰ ਮ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ ਹਰ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗਾ।
ਿ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. ਇਹ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਲੱਖ - ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਕਦਮ - ਕਦਮ ਤੇ ਪਦਮਾ

ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਕੇ ਚ ਪੱ ਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

2. ਿਵਕਰਮਾ ਤ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਬੂਰੇ ਸੰ ਕਲਪ ਆਵੇ ਤ

ਉਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ ਸੰ ਕਲਪ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਰਮਇੰ ਦੀਆਂ ਤ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਕਰਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਯੁਕਤ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ :
ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤ ਿਜੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ੇ ਠ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਯੋਗਯੁਕਤ

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹ , ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਮਧੁਰ ਬੋਲ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਿਨ: ਸਵਾਰਥ
ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਿਤਆਗ, ਤਪੱ ਿਸਆ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਹੱ ਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵ ਤ ਪਰੇ ਿਨ ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ
- ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਈ ਵਰੀਏ ਜ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ। ਮੁੱ ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ
ਮਨਮਨਾਭਵ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਾ।
ਆਿਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਕੇ ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤ ਆਕਰ ਣ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।
******

ਮਾਤੇ ਵਰੀ ਜੀ ਦ
 ੇਅ
 ਨਮੋਲ ਮ
 ਹਾਵਾਕੇ
“ ਕਰਮ  -  ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦ
 ਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ”

ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕਵ ਆਪਣਾ ਕਰਮ - ਬੰ ਧਨ ਤੋੜੀਏ? ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਨਮਪਤੀ ਨੂੰ ਤ
ਬਾਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਿਦਲ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਉਨ ਦੇ ਹੱ ਥ
ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਦਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਾਏ ਦਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਵ
ਨਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਚਲੋ । ਬਾਪ ਸਾਕਾਰ ਹੈ ਤ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਪਤਾ, ਗੁਰੂ, ਟੀਚਰ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਇਵ ਵੀ ਨਹ ਆਿਗਆ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰ ਸੱ ਕਣ ਤ ਹੋਰ ਹੀ ਅਕਿਲਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਿਹੰ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੱ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤ ਰਮਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਿਲਆਣ ਿਕਸ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ
ਉਹ ਇਵ ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਦਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਵ ਕਰਮ - ਬੰ ਧਨ ਤੋੜੋ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਿਖ਼ਆਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਫ਼ੇਰ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਆਿਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਘਰਬਾਰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ , ਇਹ ਤ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਇਸ ਡਰਾਮਾ
ਿਵੱ ਚ ਪਾਰ ਸੀ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਤ ਛੱ ਡਣ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ , ਪਰ ਪਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਰੋ ਨਹ , ਿਹੰ ਮਤ ਰੱ ਖੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਨਾ ਫ਼ੇਰ ਬਾਪ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਉਹਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਿਜੰ ਦੇ ਜੀ ਮਰੋਗੇ ਉਦ ਹੀ
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਅਟਕ ਪਵੋਗੇ ਤ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇਕੇ ਪਾਰ ਕਰਣਗੇ। ਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸਾ - ਵਾਚਾ
- ਕਰਮਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੋਹ ਦੀ ਰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਉਹ ਿਡੱ ਗਾ ਦਵੇਗੀ। ਤ ਿਹੰ ਮਤ ਰੱ ਖੋ ਅੱ ਗੇ ਵਧੋ।
ਿਕੱ ਥੇ ਿਹੰ ਮਤ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਮੂੰ ਝ ਪਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਵਕਾਰ ਦਾ
ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅੰ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ ਕੀ! ਮਗਰ ਚੜਾਈ ਥੋੜੀ ਟੇਡੀ - ਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੋਗੇ ਤ ਨਾ
ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ। ਓਮ ਤੀ।

