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ਮਿੱ ਠੇ ਬੱ ਚੇ:ਪ੍ਰਸ਼ਨ:ਉੱਤਰ:-

ਗੀਤ:-

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਮਿੱ ਠੇ ਬੱ ਚੇ :- ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਿਸਤਾਨ
ਬਣੇਗਾ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ"
ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਣ ਤਾਂ ਸਭ ਸੰ ਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਬਾਪ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਗੱ ਲ ਜਾਣ ਲੈ ਣ ਤੇ ਸਭ ਸੰ ਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸੰ ਸ਼ੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਸ਼ਚੇਬੁੱਧੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਮਾਲਾ ਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇੱ ਕ
-ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਵਿੱ ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਛੋੜ ਭੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਿਹਾਸ਼ਨ...

ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ

ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਰ੍ਟ ਵਜਾਉਣ, ਕਰਮਸ਼ੇਤਰ ਤੇ। ਬੱ ਚੇ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਮੁਅਫਿਕ ਰੂਪ ਬਦਲੋ । ਜਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਲੈ ਣਗੇ ਨਾ! ਬੱ ਚੇ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੋਬਰ ਹਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਪ ਬੈਠ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 84 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ
ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਣਾ ਪੇਂਦਾ ਹੈ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆਂ, ਪਤਿਤ ਸ਼ਰੀਰ
ਵਿੱ ਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸੱ ਪ ਨੇ ਡੰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਹਨ
5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਕਾਮ ਚਿਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਮ - ਸੁੰ ਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ
ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਜੋ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਸਾਂਵਰਾਂ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਏਵਰ ਪਾਵਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਪ -ਕਲਪ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਅੰ ਤ, ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਆਦਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਆਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ ਸੁਖਧਾਮ।
ਕਲਿਯੁਗ ਹੈ ਦੁੱ ਖਧਾਮ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਸਭ ਪਤਿਤ ਹਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ -ਨਾਰਾਇਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ -ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਸਭ ਹਨ ਪਤਿਤ। ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਹੀ
ਧਰਮ ਸੀ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਪਾਵਨ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾਚਾਰੀ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਨਿਆਸੀ ਪਵਿੱ ਤਰ ਬਣਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਅਪਵਿੱ ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ
ਸੰ ਨਿਆਸੀ ਦਾ ਫਲੋ ਰਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰ ਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਲੋ ਅਰਸ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਫਲੋ ਅਰਸ
ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱ ਤਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸੰ ਨਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਫਾਲੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱ ਥੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਮਾਤ -ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਲੋ ਫ਼ਾਦਰ - ਮਦਰ, ਹੋਰਾਂ ਸੰ ਗ
ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਤੋੜਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮੁੱ ਝ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੋਗ,ੇ ਫਿਰ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱ ਚ
ਆ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਹੋ। 84 ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ, ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਆਦਿ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ
ਆਲਰਾਉਂਡ ਪਾਰ੍ਟ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਪਾਰ੍ਟ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ
ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ। ਪਹਿਲੇ -ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜਵੰ ਸ਼ੀ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰਾਉਂਡਰ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਹੋ ਨਾ
ਸਕਣ। ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ - ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੀ ਡਿਟੀਜਮ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ
ਸੂਰਜਵੰ ਸੀ, ਚੰ ਦਰਵੰ ਸ਼ੀ ਰਾਜ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਯੁਗ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਸੰ ਗਮ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੁੰ ਭ ਵੀ ਕਹਿੰ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ
ਦੇ ਲਈ ਕਿੰ ਨਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਯੱ ਗ - ਤਪ, ਦਾਨ ਪੁਨ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਾਂਡ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ
ਮਾਰਗ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ
ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਪਰਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਬਾਪ ਪਰਿਸਤਾਨ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਸੰ ਸ਼ੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰ ਸ਼ੇ
ਬੁੱ ਧੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰ ਸ਼ੇਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ਯੰ ਤੀ … ਬਰੋਬਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ. ਉਹ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦਿੰ ਦੇ

ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਾ ਵਿੱ ਚ ਪਿਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱ ਕ -ਇੱ ਕ ਅੱ ਖਰ ਵਿੱ ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱ ਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ
ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰ ਦੇ
ਸਨ। ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੌਡ ਫਾਦਰ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੌਡ ਫਾਦਰ ਉਹ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚੰ ਦਰਵੰ ਸ਼ੀ, ਵੈਸ਼ਵੰ ਸ਼ੀ, ਸ਼ੂਦਰਵੰ ਸ਼ੀ ਬਣੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਯੱ ਗ ਵਿੱ ਚ ਵਿਘਣ ਬਹੁਤ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ
ਹੈ ਰੁਦ੍ਰ ਗਿਆਨ ਯੱ ਗ, ਇਸਨਾਲ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ, ਇੱ ਕ
ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੱ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨ ਦੀ
ਸੱ ਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ 84 ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਜਯੋਗ ਦਾ
ਗਿਆਨ। ਸਹਿਜ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ ਇੱ ਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਯੋਗ ਕਹਿੰ ਦੇ
ਹਨ। ਬਰੋਬਰ ਕਲਿਯੁਗ ਨੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱ ਚ
ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲਾਸ੍ਟ ਲੜਾਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ
ਬੰ ਦੂਕ ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਤੋਪ ਨਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਬੰ ਬ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨੇਚਰੁਲ ਕਲੈ ਮਟੀਜ ਵੀ ਹਨ। ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਸਾਤ, ਫੈਮਨ, ਇਹ ਹੈ ਨੇਚਰੁਲ ਕਲੈ ਮਟੀਜ। ਸਮਝੋਂ ਅਰਥਕਵੇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਨੇਚਰੁਲ ਕਲੈ ਮਟੀਜ। ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰ ਸ਼ੋਰਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌ ਣ
ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ। ਸਭ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇਨੰ ੂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰ ਨਸ਼ੋਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ।
ਇੰ ਸ਼ੋਅਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰ ਸ਼ੋਅਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰ ਸ਼ੋਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ - ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱ ਤਾ। ਬਾਬਾ
ਪਾਸ ਫੁਲ ਇੰ ਸ਼ੋਅਰ ਕਰ ਲੀਤਾ ਤਾਂ ਫੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂਲੋਕ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਬੀ ਰਹੇਗੀ ਧੂਲ ਵਿੱ ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜਾ ਖਾਏ …ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱ ਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਲੋ ਕੀ
ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰ ਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਪਤਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਦੇ
ਹਨ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਓ, ਆਕੇ ਰੂਪ ਧਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਰੱ ਥ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਗਊਮੁੱ ਖ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ
ਹੈ। ਬੈਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਊਮੁਖ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਗਊਮੁਖ ਦਾ
ਮੰ ਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਊ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। 700 ਸੀੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ
ਗਊਮੁਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਕਿੰ ਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੰ ਕਰ
ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ? ਮਨੁੱਖ ਮੰ ਦਿਰ ਆਦਿ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ -ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ
ਸਾਲਵੇਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰ ਨਸਲਵੇਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਕੇ ਸਾਲਵੇਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ
ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇ ਸ। ਤਾਂ ਸਭਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਤੀਰਥ ਹੋਇਆ
ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਵ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ, ਬਾਪ ਹੀ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਵਿੱ ਚ ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਇੱ ਥੇ ਆਕੇ ਫੁਲ
ਚੜਾਉਦੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਕੌ ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰਮਪਾਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹੇਲ ਅਤੇ ਹੋਵਿਨ ਭਾਰਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਮਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਹੋਵਿਨ ਦੀ। ਅਪਰਮਪਾਰ ਨਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੇਲ ਦੀ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸੱ ਚਖੰ ਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ। ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਮਨਮਨਾਭਵ ਅਤੇ ਸਭ
ਨਾਲ ਬੁੱ ਧੀ ਯੋਗ ਹਟਾਏ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱ ਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਜ ਨਾਲ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਵਰਸਾ ਤੇ ਸਭਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਗਤੀ ਤੇ ਸਭਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ,
ਸਭਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰ ਦਿਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅੰ ਤ
ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ

ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬੀ. ਕੇ. ਦਾ ਭੂਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅੱ ਛਾ!
ਮਿੱ ਠੇ- ਮਿੱ ਠੇ ਸਿੱ ਕੀਲਧੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱ ਡਮੋਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ।
ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਾਰ:1. ਹੋਰ ਸਭ ਸੰ ਗ ਤੋੜ੍ਹ ਮਾਤ -ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ -ਪੂਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਰੱ ਖ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱ ਲ

ਜਾਣਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਅੰ ਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੰ ਨਸ਼ੋਅਰ ਕਰ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਫੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ

ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਸੀਬਵਾਣ ਭਵ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ - ਇਸੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ
ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਨਸੀਬ। ਇਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸਦਾ ਝੁੱ ਲਦੇ ਰਹੋ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ
ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹਾਦਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਨਸ਼ੀਬ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ
ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਖੁਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।
******

ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਂਵਾਕ

1- ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਵਿੱ ਚੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਕਲਪਣਾ ਹੈ
ਮਤਲਬ ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਰਚਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਵਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ
-ਨਾਲ ਸੁਣਕੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱ ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱ ਲਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਵਾਰਾ ਸੁਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ
ਗੱ ਲ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਰੂਰ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ
ਦਵਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱ ਚ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ ਇਸਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦਵਾਰਾ ਮੁਖ ਧਾਰਨਾ ਯੋਗ ਪੁਆਇੰ ਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰ ਯੋਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰਮ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਇਸਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੱ ਕ ਉੱਚੀ
ਸਟੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2- ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਇੱ ਕ ਤਰਫ਼ ਤੋੜਣਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜੋੜਨਾ। ਇੱ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰ ਗ ਜੋੜੋ, ਜਿਸ ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੰ ਕਲਪ ਵਿੱ ਚ

ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਕਰਮਬੰ ਧੰ ਨ ਵੰ ਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿ ਵਿੱ ਚ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ ਸੀ, ਬਾਦ ਵਿੱ ਚ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਵਿੱ ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਬੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ
ਬੰ ਧਾਏਮਾਨੀ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਵਿੱ ਚ, ਚੱ ਕਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ
ਸਦਾਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬਿਗਰ ਕਰਮ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਮ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਧਾਏਮਾਨੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱ ਖ ਸੁਖ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱ ਚਦਾ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਧਾਏਮਾਨੀ ਵਿੱ ਚ
ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਹੈ ਰਿਜਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਪੜ੍ਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਣੀ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ - ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।

