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ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਇਸ ਵ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਅਮੁੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਹੱ ਦ ਤ ਿਨਕਲ ਬੇਹੱਦ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ,
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹ ”
ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਸੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਦਾ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਦੀ ਿਦ ਟੀ ਰਹੇ। ਇਸਤੀ - ਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਨ ਹੈ ਉਹ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਦ ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਸੇ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਹੋਵ।ੇ ਪਰ ਇਸਤੀ - ਪੁਰ ਦਾ ਭਾਨ ਜ ਇਹ ਿਦ ਟੀ ਕੱ ਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁ ਿਕਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਲਈ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣਨਗੇ ਉਦ ਵਰਸਾ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਇੱ ਕ
ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ - ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਪਾ ਦੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਇਆ ਅੱ ਜ …………..

ਓਮ  ਤੀ ਬੱ ਚੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਓਮ ਮਤਲਬ ਅਿਹਮ ਆਤਮਾ ਮਮ

ਰੀਰ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ, ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਚਤਾ ਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਰਚਤਾ ਅਤੇ
ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੜੇ - ਿਲੱਖੇ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਿਵਦਵਾਨ - ਪੰ ਿਡਤ ਆਿਦ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਮੰ ਡ
ਤ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਗਆਨ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ ਹੋ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਆ ਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤ। ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚ ਅਤੇ ਨੀਚ ਦੀ
ਈਰਖਾ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਧਅਮ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਉਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਹੋ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਿਕਸਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚਲੇ । ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਪੁਿਲਸ ਆਕੇ ਛਡਾ ਦੀ
ਹੈ। ਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਸਭ ਹਨ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ
ਹੁਣ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਛੱ ਡੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣੀ
ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਤੋਪਧਾਨ, ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਉਵ ਰੀਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਿਕ ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈ ਤ ਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਦੇ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕਿ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਿ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਇੰ ਨੀ ਮਿਹਮਾ ਨਹ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਨ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਕ ਨ ਤ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਫ਼ੇਰ ਿਵਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡਦੇ ਹਨ। ਿਘਣਾ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਬੱ ਚਾ ਤ ਹੈ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ। ਉਨ ਨੂੰ ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਤ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਿਨਰਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਥਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਮਕਾਨ ਅੱ ਧਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤ ਫ਼ੇਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਥੰ ਿਮਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ
ਿਜਹਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਖੰ ਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦੀ
ਸਿਮਤੀ ਦਵਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਨ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਿਲੱਖ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ,
ਉਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਕਹ ਗੇ ਕੀ! ਜ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਕਹ ਗੇ ਕੀ! ਜਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਨਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਸੀਤਾਰਾਮ, ਰਘੁਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ।
ਿਕੰ ਨਾ ਮੁਝਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਕੇ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਸਭ ਵੇਦ - ਾਸਤ ਆਿਦ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱ ਸਦਾ ਹ ।
ਪਿਹਲੀ - ਪਿਹਲੀ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਾਵਨ
ਬਣੋਗ।ੇ ਤੁਸ ਹੋ ਭਰਾ - ਭਰਾ, ਫ਼ੇਰ ਬਹਮਾ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਤ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਰਹੇ।
ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਆਤਮਾਵ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਇੱ ਥੇ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਨੀ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹ ਹੈ
ਸਮਝਣ ਦੀ। ਉਹ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਫ਼ਾਦਰ ਹੈ ਤ ਅਸ ਬਦਰਸ ਠਿਹਰੇ ਨਾ। ਫ਼ੇਰ ਸਵਿਵਆਪੀ ਿਕਵ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਰਸਾ ਤ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਫ਼ਾਦਰ ਨੂੰ ਤ ਨਹ ਿਮਲਦਾ। ਬਾਪ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਮਾ ਵੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੋ ਜ ਦੇ ਪੋਤੇ - ਪੋਤਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਹੋ ਫ਼ੇਰ
ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੋ ਤ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹ । ਸਦਾ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਦੀ ਿਦ ਟੀ ਰਹੇ, ਇਸਤੀ - ਪੁਰ
ਦਾ ਭਾਨ ਵੀ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋ ਮੇਲ - ਫੀਮੇਲ ਦੋਨ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਓ ਗੌਡ ਫ਼ਾਦਰ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹੋਏ ਨਾ। ਭਰਾ - ਭੈਣ ਉਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਜਦੋ ਬਾਪ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਆਕੇ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਤੀ - ਪੁਰੁ ਦੀ ਿਦ ਟੀ ਬੜੀ ਮੁ ਿਕਲ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣੋਗੇ ਉਦ ਹੀ ਵਰਸਾ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣੋਗੇ।
ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਸ ਵਾਿਪਸ ਮੁਕਤੀ - ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਨਹ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਆਿਦ ਕਦੀ ਨਹ

ਦੱ ਸਣਗੇ। ਉਹ ਇਵ ਕਦੀ ਕਿਹਣਗੇ ਨਹ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ
ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਸੁਪੀਮ। ਆਤਮਾ ਤ ਸਭਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
- ਬੱ ਿਚਓ ਮ ਆਇਆ ਹ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੰ ੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਤ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱ ਜਕਲ ਵੇਖੋ ਿਜੱ ਥੇ - ਿਕੱ ਥੇ ਗਊ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਗਊ - ਮੁੱ ਖ ਤ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਮਤ ਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਗਆਨ
ਨੂੰ। ਿਗਆਨ ਅੰ ਿਮਤ ਮੁੱ ਖ ਤ ਹੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਪਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਤ ਿਗਆਨ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਨ ਤ ਪੱ ਥਰ ਦਾ ਬਣਾਕੇ
ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਿਜਥ ਪਾਣੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਯਥਾਰਤ ਗੱ ਲ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਭੀ ਮ ਿਪਤਾਮਹ ਆਿਦ ਨੂੰ ਤੁਸ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨ ਬਾਣ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਤੁਸ ਤ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ। ਤ ਕੁਮਾਰੀ
ਿਕਸੇਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਅਧਰਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦੋਨ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਹਨ। ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਮੰ ਿਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ
ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਜਦਿਕ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਤ ਿਕਿਮਨਲ ਏਸਾਲ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਹ ਤ ਬਹੁਤ ਕੜੀ
ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹ । ਇਹ ਵੀ ਬੀ.ਕੇ. ਹਨ, ਅਸ ਵੀ
ਬੀ.ਕੇ. ਹ ਤ ਿਵਕਾਰ ਦੀ ਿਦ ਟੀ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਪਦਾਏ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ ਤ ਿਵਘਨ
ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ
ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਿਵਕਾਰੀ ਿਮਤੁਲੋਕ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਅਮਰਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਰ ਕੋਈ ਹੁੰ ਦੇ ਨਹ ।
ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਤੋਪਧਾਨ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ। ਇੱ ਥੇ ਹਨ ਤਮੋਪਧਾਨ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਵਕਾਰੀ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ
ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ, ਅਸ ਿਵਕਾਰੀ, ਪਾਪੀ ਹ । ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸ
ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੀ ਪੂਜਯ ਸੋ ਫ਼ੇਰ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵ ਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਆਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਦਵੋ। ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮੁੱ ਖ ਧਰਮ ਾਸਤ 4 ਹਨ। ਇੱ ਕ ਤ
ਿਡਟੀਜਮ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਖ਼ਤੀ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਬਾਹਮਣ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਮਣ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਹੈ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦੀ। ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਹੁਣ ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਮਣ ਬਣੇ ਫ਼ੇਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਹਨ
ਿਵਕਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਮਣ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਨਮ: ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਸਮਝਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਬਹਮਾ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਸਨ, ਅਸ ਤ ਬਹਮਾ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਨਹ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਹਮਾ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਮ:
ਕਰਣਗੇ। ਤੁਸ ਫ਼ੇਰ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋ ਫ਼ੇਰ ਬਣੋਗੇ ਦੈਵੀ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ।
ਇਸ ਵ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਅਮੁੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ। ਤੁਸ ਹੱ ਦ
ਤ ਿਨਕਲ ਬੇਹੱਦ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹ । ਤ ਹਰ ਇੱ ਕ ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ
ਜਗਤਿਪਤਾ ਠਿਹਰੇ। ਇਸ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਦੁੱ ਖੀ ਹਨ, ਅਸ ਉਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹ । ਅਸ ਉਨ ਨੂੰ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਛੱ ਡ ਗੇ। ਤੁਸ ਹੋ ਸੈਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱ ਧ - ਸਥੱ ਲ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ, ਕੌ ਰਵ ਅਤੇ ਪ ਡਵ ਇਕੱ ਠ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁੱ ਧ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਹ , ਤੁਹਾਡੀ ਯੁੱ ਧ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨਾਲ। ਭਰਾ - ਭੈਣ ਨੂੰ
ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਛੱ ਡਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਿਕੰ ਨ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਡੈਮ, ਕੇਨਾਲਸ ਆਿਦ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਪਾਣੀ ਨਹ ਹੈ। ਪਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਗਈ
ਹੈ। ਥੇ ਤ ਤੁਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋ। ਨਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਢੇਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਨੀ ਤੇ ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ 9 - 10 ਲੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੰ ਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਥੋੜੇ
ਹੀ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੌ ੜ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਥੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹਾਰੀ ਮੌਸਮ। 5 ਤੱ ਤਵ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਡਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ । ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਿਹ ਤ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੋਜ਼ਕ। ਇਹ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਵਚਕਾਰ।
ਦੇਵਤਾ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ ਤ ਫ਼ੇਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ - ਅਸ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ਼
ਪੂਜਯ ਬਣਦੇ ਹ ਫ਼ੇਰ ਿਸੰ ਗਲ ਤਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹ । ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਤ ਸਭ ਹਨ
ਪਿਵੱ ਤਰ। ਇੱ ਥੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹ । ਜਨਮ ਤ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਿਵਕਾਰ ਨਾਲ ਲਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਈ ਇਹਨੂੰ ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਹੈ ਸੇ ਠਾਚਾਰੀ। ਿਵਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਿਭ ਟਾਚਾਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸੇ ਠਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਸ ਟੀ ਦਾ
ਚੱ ਕਰ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਪੇਰਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇਰਣਾ ਮਤਲਬ ਿਵਚਾਰ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪੇਰਣਾ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਨੂੰ ਰੀਰ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਲੈ ਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਮ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁੱ ਖ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਕਵ ਦੇਵ । ਪੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਕੀ! ਭਗਵਾਨ ਪੇਰਣਾ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਪੇਰਣਾ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਥੋੜੇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਸਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਿਸ ਟੀ

ਦੇ ਆਿਦ, ਮੱ ਧ, ਅੰ ਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱ ਸ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਲੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਅਖੰ ਡ
ਜੋਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਬਹਮ ਹੀ ਈ ਵਰ ਹੈ। ਤੱ ਤਵ ਿਗਆਨੀ ਬਹਮ ਿਗਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ 84 ਲੱਖ
ਯੋਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਕਲਪ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਿਹਸਾਬ ਹੀ ਕੱ ਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤ ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ
ਹੀ ਲੱਖ ਵਰੇ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਹੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਤ
ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਾਸਤ ਸਭ ਹਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸਭ ਾਸਤ
ਦਾ ਸਾਰ ਸਮਝਾ ਦਾ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਮ ਜਦੋ
ਆ ਦਾ ਹ ਉਦ ਹੀ ਸਭਨੂੰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੋ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਆਓ। ਪਾਵਨ ਬਣਾਕੇ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਚਲੋ । ਫ਼ੇਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱ ਕੇ ਿਕ ਖ ਦੇ ਹੋ? ਿਕੰ ਨਾ ਦੂਰ - ਦੂਰ ਪਹਾੜ ਆਿਦ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਜਕਲ ਤ ਿਕੰ ਨ ਮੰ ਿਦਰ
ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਜ ਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਚ ਤੇ ਚ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਇਓਗਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਕੇ 60 ਵਰੇ ਬਾਦ ਵਾਨਪਸਥ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਮ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ, ਿਤਓਹਾਰ ਵੀ ਸਭ ਇਸ ਵ ਤ ਦੇ
ਹਨ।
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤ ਘੋਰ ਹਨਰਾ ਹੈ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ
ਿਗਆਨ ਸੂਰਜ ਪਗਿਟਆ……….ਤੁਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ
ਹੈ, ਤੁਸ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਦਾ। ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਤ ਹੱ ਦ
ਦਾ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਲਪਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ ਨੂੰ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਕਾਗ ਿਵ ਟਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱ ਖ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਇੱ ਥੇ ਆਕੇ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹਠਯੋਗੀ, ਤੁਸ ਹੋ ਰਾਜਯੋਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਹੈ
ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ ਦਾ ਹੈ ਤੱ ਤਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 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. ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸ ਆਤਮਾ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹ , ਫ਼ੇਰ ਬਹਮਾ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹ , ਇਹ ਿਦ ਟੀ ਪੱ ਕੀ ਕਰਨੀ

ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੀਰ ਦੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ।

2. ਮਾਸਟਰ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਬਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਰਚਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਾਕੇ ਘੋਰ ਅੰ ਿਧਆਰੇ ਤ ਕੱ ਢਣਾ ਹੈ। ਨਰਕਵਾਸੀ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ - ਇਸ ਿਦੜ ਸੰ ਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਅਿਵਨਾ ੀ , ਅਮਰ ਭਵ :
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਇਹ ਿਦ ਸੰ ਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ………...ਉਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਵੈ ਅਤੇ
ਸਿਹਜ ਇਕਰਸ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਦ ਸੰ ਲਕਪ ਨਾਲ ਸਵ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੀ ਅਿਵਨਾ ੀ ਤਾਰ ਜੁੜ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਿਵਨਾ ੀ ਭਵ, ਅਮਰ ਭਵ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਸੰ ਕਲਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਵ ੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਲਫ਼ਟ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਸਵ
ਪਾਪਤੀਆਂ ਸਵੈ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸੋਚਣਾ - ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਿਤੰ ਨ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਓ - ਉਦ ਕਹ ਗੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰ ਾਰਥੀ।
******

