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ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਮਿੱ ਠੇ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਕਾਮਧੇਨੁ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ
ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱ ਚਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਵਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਪਾਂਸੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਬੱ ਚੇ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਘਰ - ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ। ਬਾਪ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਘਰ - ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਕੰ ਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।
ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਨਿਰਹੰ ਕਾਰੀ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬਣ ਸਭਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਚਮਬੇ
ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ - ਇਹ ਸਭਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਰਿਸਪਾਂਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਾਤਾ...

ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਬਰੋਬਰ ਭਾਗ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ

ਰੱ ਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨੁ ਮਤਲਬ ਸਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਦਵਾਰਾ ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ
ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ - ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੱ ਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ, ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪੀ੍ਰ ਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤੀ
ਮਾਰਗ ਵਿੱ ਚ ਨੌਧਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ
ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਵਿੱ ਚ ਚੱ ਲੀ ਗਈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱ ਚ ਜੋ - ਜੋ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਢੇਰ ਚਿੱ ਤਰ ਬੈਠ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁੱ ਡੀਆਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਅਲਪਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਭਾੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ
ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ। ਜਦੋਂ
ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਬਾਦ ਸਤਿਯੁਗ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸੰ ਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਫਲਾਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱ ਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਖਰ ਕਿੰ ਨੇ ਚੰ ਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਉਹ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ
ਮਾਲਿਕ ਮਤਲਬ ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। 8 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਨਿਆਸੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਜੱ ਪਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਕਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਗਊਮੁਖ
ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੰ ਦਰ ਹੱ ਥ ਪਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਨਿਰੰ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ
ਲੀਤਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਪਾਰਲੌ ਕਿਕ ਬਾਪ ਨੇ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ
ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅੰ ਬਾ ਕਹੋ ਜਾਂ
ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਕਹੋ ਗੱ ਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੀਆਂ। ਬੁੱ ਧੀ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱ ਚ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿੰ ਨੇ ਹਠਯੋਗੀ, ਪ੍ਰਾਨਾਯਾਮ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਦੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਕੇ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱ ਕ ਗਏ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਅੱ ਖਰ ਸ਼ੋਭਾ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਰੁਦ੍ਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ
ਏਕੁਰੇਟ ਹੈ “ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ “। ਸ਼ਿਵ ਮਾਨਾ ਬਿੰ ਦੀ। ਰੁਦ੍ਰ ਮਾਨਾ ਬਿੰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਸਮਝਦੇ ਸਨ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੱ ਦ ਦੀਆ ਗੱ ਲਾਂ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਨਿਸਿਬਲ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਾਵਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਭ

ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜਿੱ ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਾਰਨਰਸ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਵਣ ਵੀ ਵੱ ਡਾ ਫਾਰਨਰ ਹੈ।
ਦਵਾਪਰ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਰਾਵਣ ਘੁਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਵਣ ਆਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਡਾ ਫਾਰਨੇਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰ ਗਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱ ਜੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਣਕੇ ਜੇ
ਪਰਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲੇ ਤਾਂ ਡਿੱ ਗ ਪਵੋਗੇ। ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਂਗੇ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਹਿੰ ਮਤੇ ਬੱ ਚੇ…। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਖੁਦਾਈ
ਖਿਦਮਦਗਾਰ। ਖੁਦਾ ਆਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਪਤਿਤ - ਪਾਵਨ ਆਓ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰ ਨੇ ਨਿਰਹੰ ਕਾਰੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਨ। ਨਿਰਹੰ ਕਾਰੀ, ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ੁਦ ਸਮਾਨ ਬਣਾਕੇ ਕੰ ਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਰੰ ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ
ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਸ ਤੇ ਜਿੱ ਤ ਪਾਉਂਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਕਈ ਤੇ ਦੱ ਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱ ਕ
ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਵਰਸਾ
ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਤੋਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਕਲਪ ਪਹਿਲਾ ਵਰਸਾ ਲੀਤਾ ਸੀ। ਆਤਮਾ
ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ
ਲੋ ਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਤਨ ਦਵਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਸਤੀ ਗੱ ਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੱ ਭ ਗੱ ਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ
ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮਵਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਾਲੇ ਖੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਸਭ ਹੈ
ਚਿਟਚੈਟ। ਬਾਪ ਦਾ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਬਾਪਦਾਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ
ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਗ੍ਰੇਟ -ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈੰਡ ਫਾਦਰ। ਕਿੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਸਿਜਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਇਹ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਜਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਸਭ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੁੱ ਖ (ਬਿਰਾਦਰੀ) ਗਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱ ਡਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਾ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਰੋਬਰ
ਸ਼ਿਵਬਾਬਾ ਸਭਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਵਰਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਓ।
ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੀ? ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਸਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਹੇ
ਬੱ ਚੇ… ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ
ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਧਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ
ਹੈ ਪਿਯਰਘਰ, ਉਹ ਹੈ ਸਸੁਰ ਘਰ। ਪਿਯਰਘਰ ਵਿੱ ਚ ਜੇਵਰ, ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਕ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱ ਜਕਲ
ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਸੁਰਘਰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਸਭ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਉਤਾਰ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਸੁਰਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ।
ਸਸੁਰਘਰ ਵਿੱ ਚ 21 ਜਨਮ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਵਿੱ ਤਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ
ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕਮਲ ਫੁੱ ਲ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਤਿਮ ਜਨਮ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਅਵਿੱ ਭਚਾਰੀ ਸਤੋਪਧ
੍ਰ ਾਨ
ਭਗਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਮੋਪਧ
੍ਰ ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਗਨੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ
ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਫਿਰ ਡੁਬੋ ਦਿੰ ਦੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ
ਕੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਖਵਾ -ਪਿਲਾਕੇ, ਸ਼ਾਦਨਾਮਾ ਕਰ ਫਿਰ ਡੁਬੋ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੰ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ
ਵਿਆਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਨਰਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ - ਕੀ ਗੱ ਲਾਂ ਬੈਠ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੇ ਜੂਏ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ
ਕਹਿ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਦਾਵ ਤੇ ਰੱ ਖਿਆ। ਕੀ - ਕੀ ਗੱ ਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ਼ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ, ਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਕੇ ਵੰ ਡਰ
ਖਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਰੋਬਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰ ਨੀ ਪਾਰ੍ਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਡਾ
ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਰਾਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਜਿੱ ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ - ਜੀਤੇ ਜਗਤ - ਜਿੱ ਤ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ
ਹਾਰ - ਜਿੱ ਤ ਦਾ ਖੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇਯੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਕਤ
ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਕਿੰ ਨੇ ਨਾਹੇਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ

-ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ।
ਬਾਪ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬੰ ਧੰ ਨ ਵਿੱ ਚ ਬੰ ਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱ ਟ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਸ
ਡਰਾਮੇ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਰ੍ਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਖੁਰ (ਨਸ਼ੇ) ਵਿੱ ਚ
ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰ ਪਲ। ਬਾਪ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ
ਬਾਪ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਰ - ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮੰ ਤਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਐਨਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ
ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱ ਕਦਮ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿੰ ਨਾ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱ ਖ ਮਾਇਆ ਨੇ
ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੰ ਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿੱ ਚ
ਕਿਸ -ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਹਨਤ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ
ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਸਰਵਿਸ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹਿੰ ਮਤ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਾਦੁਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਟੋਮੋਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵੀ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ।
ਸਾਹੂਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਹ - ਅਭਿਮਾਨ ਤੋੜਨ
੍ਹ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਓ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਝੋ। ਪਰੀਖਿਆ ਤੇ
ਲੈ ਣਗੇ ਨਾ। 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. ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ - ਪੂਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਤ ਅਤੇ ਮਨਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਟੋਮੋਹਾ ਬਣ, ਹਿੰ ਮਤ ਰੱ ਖ

ਸਰਵਿਸ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।

2. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਯਰਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰ ਗਰਣਾ ਹੈ।

ਪਵਿੱ ਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ, ਗਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ ਭਵ
ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਬਲਕਿ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਗਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਸਦਾ ਪੱ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਗਾਲੀ ਦੇਣ
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਦਿਲ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
ਹੈ। ਗਲਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱ ਢੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ ਚੜਾਓ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨੂਰ, ਨੂਰੇ ਜਹਾਨ ਹਨ।
******

