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ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ , ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਰ ਤ ਿਜੰ ਦੇ ਜੀ ਮਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ
ਬਣੋ ”
ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੋ ਚੰ ਗੇ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਹਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ - ਸਵੇਰੇ ਠਕੇ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਪੈਕਿਟਸ ਕਰਣਗੇ। ਉਹ ਇੱ ਕ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ ਦਾ ਲ ੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ,
ਿਨਰੰ ਤਰ ਬਾਪ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਹੋ ਸੋਭਾਿਗਆ ਕਹ ਗੇ।

ਓਮ  ਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਿਜੰ ਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਿਕਵ ਮਰੇ ਹੋ? ਦੇਹ ਦੇ ਅਿਭਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਤ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਆਤਮਾ।

ਰੀਰ
ਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਹ ਮਰਦੀ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਆਤਮਾ ਿਬਲਕੁਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਨਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦ ਤੱ ਕ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੀਰ ਿਮਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਤਮਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਗਈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਰ ਆਪੇਹੀ ਛੁੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵ ਸੱ ਪ ਦੀ
ਖੱ ਲ ਆਟੋਮੇਿਟਕਲੀ ਛੁੱ ਟ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਤ ਮਮਤਵ ਿਮਟ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਵ ਖੱ ਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਤਰ
ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸ ਿਜੰ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਰ ਤ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਵੋਗੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤ ਇਹ
ਪੱ ਕਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਰੀਰ ਨਹ । ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ - ਬਾਬਾ, ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹ । ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਮਰ
ਚੁੱ ਕੇ ਹ । ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ
ਜਾਵੋਗ।ੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਪੱ ਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ - ਬਾਬਾ, ਤੁਸ ਆਏ ਹੋ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣ ਗੇ।
ਆਤਮਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਫੀਮੇਲ। ਹਮੇ ਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹ , ਇਵ ਥੋੜੇਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਅਸ ਸਭ ਿਸਸਟਰਸ ਹ , ਸਭ
ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੱ ਚੀ ਕਹ ਗੇ ਤ ਵਰਸਾ ਿਕਵ ਿਮਲੇ ਗਾ? ਆਤਮਾਵ ਸਭ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹ । ਬਾਪ ਸਭਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਓ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਿਕੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਸਮਝਣ
ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਠਿਹਰਦੀ ਨਹ ਹੈ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਲੋ ਕ ਿਦ ਟ ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਭਸ ਹ , ਭਸ
ਹ …………….ਇਵ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਭਸ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਭਸ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਥੋੜੇਹੀ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹ ਇਸਲਈ ਇਵ - ਇਵ ਗੱ ਲ ਕਿਹ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਸਾਨੂੰ ਜਾਕੇ ਨਵ ਲੈ ਣਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਮੁੱ ਖ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਆਤਮਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਿਭਕੁਟੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਅਗੂੰ ਠ ਿਮਸਲ ਹਨ। ਹੁਣ
ਿਸਤਾਰਾ ਿਕੱ ਥੇ, ਅੰ ਗੂਠਾ ਿਕੱ ਥੇ! ਹੋਰ ਫ਼ੇਰ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਸਾਲੀਗਾਮ ਬੈਠ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਆਤਮਾ ਤ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ
ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬੜੀ ਸੂਖ ਮ ਮਹੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਏਕ ਤ ਿਵੱ ਚ, ਕੋਠੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ, ਧੰ ਧੇ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ
ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਿਬੰ ਦੀ ਹ । ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਮ ਵੱ ਡਾ
ਹ । ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਮਾਤਮਾ ਦੋਨ ਇੱ ਕੋ ਿਜਵ ਹੀ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਉਨ ਨੂੰ ਸੁਪੀਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਤ ਅਮਰ ਹ । ਮ ਅਮਰ ਨਾ ਹੋਵ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਿਕਵ ਬਣਾਵ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਟ
ਿਚਲਡੇਨ ਿਕਵ ਕਵ । ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਮਹਨਤ ਹੈ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਯੋਗੀ ਤ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕੰ ਿਨਆ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਹਲੇ ਥੋੜੇਹੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਫ਼ੇਰ ਉਨ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਪੈਕਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ
- ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਪੈਕਿਟਸ ਕਰਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਇ ਦੇਵ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਿਕੰ ਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਤੁਹਾਡੀ
ਬੁੱ ਧੀ ਬ ਦਰ ਿਮਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਪਿਤਤ ਤਮੋਪਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਆਏ ਹੋ
ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ। ਮ ਤ ਪੁਨਰਜਨਮ ਰਿਹਤ ਹ । ਇਹ ਰੀਰ ਇਸ ਦਾਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ । ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਿ ਵ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਆਕੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਿਕੰ ਨਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰਕ ਦਾ ਇਕਦਮ ਿਵਨਾ ਕਰਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ

ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ। ਤੁਰਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਮਨਮਨਾਭਵ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਤ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਉਨ ਨ ਭੁੱ ਲ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਿਕ ਨ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਿਲੱਖ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਪਰਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਹੈ ਿ ਵ। ਿ ਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿ ਵ ਕਾ ੀ, ਿ ਵ ਕਾ ੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਨਾਮ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਨਕ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਿ ਵ। ਫ਼ੇਰ ਸੋਮਨਾਥ ਰਿਖਆ ਹੈ, ਸੋਮਨਾਥ,
ਸੋਮਰਸ ਿਪਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਗਆਨ ਧਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਜਦੋ ਪੂਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ
ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਿਕ ਿਕ ਸੋਮਰਸ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਨਾਥਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਪਜਾ ਸਭ
ਸੋਮਨਾਥ ਸੋਮਨਾਥਨੀ ਹਨ। ਤੁਸ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਥੇ ਸੋਨ ਦੀਆਂ ਇੱ ਟਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹ ਤ ਦੀਵਾਰ ਆਿਦ
ਿਕਵ ਬਣਨ! ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲੋ ਹੇ, ਪੱ ਥਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਸਵਰਗ
ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਹੀ ਮੁੱ ਖ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਬਨਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸ ਿਵ ਨੂੰਪੂਰੀ
ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੋ ਰਾਵਣ ਪੂਰੀ ਿਵੱ ਚ। ਤ ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਵੀ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦੁ ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਘਨ
ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਨਹ ਪਦਾ, ਿਵਘਨ ਪਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ। ਘੜੀ - ਘੜੀ ਮਾਇਆ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਹ ਿਦੰ ਦੀ, ਇਹ ਯੁੱ ਧ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਕਰਮਯੋਗੀ ਤ
ਹੋ ਹੀ। ਅੱ ਛਾ, ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਆਵੇਗਾ।
ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਿਮਤੀ ਰਹੇ - ਜੋ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ! ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ 84
ਜਨਮ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤ ਅਹੋ ਸੋਭਾਿਗਆ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ - ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਸਿਤਯੁਗ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਤਯੁਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬਾਦ ਸਿਤਯੁਗ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਨਪਸਥੀ ਜੋ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਕੇ ਸੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਨਪਸਥ, ਥੇ ਵਾਣੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੀਨ ਤ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚੋ ਕੋਈ ਐਕਟਰ
ਿਨਕਲ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਬਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਕੀ! ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਮ ਆਇਆ ਹ , ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ । ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। ਅੱ ਜਕਲ ਬੰ ਬ ਆਿਦ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਿਤੱ ਖੇ - ਿਤੱ ਖੇ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇੱ ਥੇ ਬੈਠ ਿਜਸ ਤੇ
ਛੱ ਡਣਗੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਿਡਗਣਗੇ। ਇਹ ਨੂੰਧ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਤ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਯੋਗ
ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰੋਬਰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਹਨ - ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ
ਿਵਨਾ ਕਰਨ। ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸ ਾਖ ਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ - ਅਸ ਇਹ ਬਣ ਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। ਥੇ ਤ ਬੈਿਰਸਟਰ, ਡਾਕਰ ਆਿਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਤੁਸ ਤ ਇੱ ਥੇ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਭ ਇੱ ਥੇ ਦੇ
ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਕਾਨ ਆਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਟਕਲਾਸ ਹੋਣਗੇ ਤ ਥੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਿਦ ਵੀ ਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ।
ਕੰ ਮ ਤ ਚਲੇ ਗਾ। ਇਥ ਿਸੱ ਖੀ ਹੋਈ ਂ ਹੋਈ ਅਕਲ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰ ਸ ਤ ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਹੁਨਰ ਿਸੱ ਖਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਥੇ ਕੰ ਮ ਆਵੇਗਾ।
ਪਜਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤ ਪਜਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ - ਮਮਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤਨ ੀਨ ਬਣਨ। ਬਾਪ
ਜੋ ੀਮਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਟਕਲਾਸ ੀਮਤ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਦਾ ਭਾਿਗਆ
ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਖੁਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਿਨਿਮਤ ਬਣ ਪਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਵਆਹ ਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗਟਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਿਡਗੋ। ਕੀ ਤੁਸ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹ ਮੰ ਨਗੀ! ਸਰਗ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਹ ਬਨਗੀ! ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਣ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਅਸ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਨਹ ਜਾਵ ਗੇ। ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹ ਕਰ ਗੇ। ਮ ਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੀ! ਇੱ ਥੇ ਤ ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕੱ ਥੇ ਇਹ ਰੀਰ ਛੁਟੇ ਤ ਅਸ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ 84 ਜਨਮ ਪੂਰੇ
ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ - ਬਾਬਾ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ ਰਾਜਾਈ
ਕੋਈ ਦੇ ਨਹ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਭੋਗ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਰੂਹਿਰਹਾਨ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਬਾਬਾ ਆ ੀਰਵਾਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਖ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰੋ ਜ ਛੂ ਮੰ ਤਰ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਵੋ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਨਹ , ਇਹ ਤ
ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਥ ਲਦਾ ਹ , ਉਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੀ ਹ , ਬਾਕੀ ਇਹ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਹੈ।
ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ੀਰਵਾਦ ਕਰਾ ਤ ਸਭਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱ ਜ ਇਹ ਬੱ ਚੀ ਇੱ ਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਲ ਟੇਨ

ਿਵੱ ਚ ਐਕਸੀਡਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਪਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਿਹਣਗੇ ਡਰਾਮਾ। ਇਵ ਥੋੜੇਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਬਾਬਾ ਨ ਪਿਹਲੇ ਿਕ ਨਹ
ਦੱ ਿਸਆ। ਇਵ ਾਇਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਮ ਤ ਆ ਦਾ ਹ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹ । ਇਹ ਿਹਸਾਬ
- ਿਕਤਾਬ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਕਤੁ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆ ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਾਓ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਦੇ ਕੋਲ।
ਬਾਬਾ ਤ ਗੱ ਲ ਹੀ ਇੱ ਕ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਇਸਲਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਕੇ ਨਰਕ ਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਗਾ ਦੇ
ਵੀ ਹਨ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਸੀਤਾਰਾਮ। ਪਰ ਅਰ ਉਲਟਾ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਰਾਮ ਦੀ ਬੈਠ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ - ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ
ਰਾਜਾ ਰਾਮ…………….। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨ ਪੈਸੇ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੋਤੂਕ ਵੇਿਖਆ……………..ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਪੂਜਾ ਕਰ ਫ਼ੇਰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਡੁਬੋ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ
ਆ ਦਾ ਹੈ - ਿਕੰ ਨ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਕਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਸੈਿਕੰ ਡ ਬਾਈ
ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਨੂੰਧ ਹੈ। ਕਲਪ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ ਇਹੀ ਗੱ ਲ ਿਰਪੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱ ਛਾ, ਕੋਈ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਸਰਫ਼ ਅਲਫ਼ ਅਤੇ ਬੇ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਬਾਦ ਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੰ ਦਰ
ਿਵੱ ਚ ਇਹੀ ਧੁੰ ਨ ਲਗਾ ਦਵੋ ਿਕ ਅਸ ਆਤਮਾ ਿਕਵ 84 ਜਨਮ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਕੇ ਆਈ ਹ । ਿਚੱ ਤਰ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ
ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਰੂਹਿਰਹਾਨ। ਬਾਪ ਰੂਹਿਰਹਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਤ ਕਰ ਨਾ
ਸੱ ਕਣ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਹੀ 84
ਜਨਮ ਲਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਆਰਡੀਨਸ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਵ ਇਹ ਵੀ
ਆਰਡੀਨਸ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਦਾ ਨਹ , ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਨਹ ਰਦੇ। ਰੋਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹ । ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਖੁ ਰਿਹਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਪੈਕਿਟਸ ਸਾਰੀ ਇੱ ਥੇ ਕਰਨੀ 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. ਬਾਪ ਤ ਆ ੀਰਵਾਦ ਮੰ ਗਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਿਹਸਾਬ ਚੁਕਤੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦਾ

ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

2. ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਰਿ ਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਵ ਦੇ ਪਤੀ ੁਭ ਭਾਵ ਅਤੇ ੇ ਠ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰ ਸ ਬੁੱ ਧੀ ਹੋਲੀਹੰ ਸ ਭਵ :
ਹੰ ਸ ਬੁੱ ਧੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ੇ ਠ ਅਤੇ ੁਭ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ । ਪਿਹਲੇ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ
ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅ ੁਭ ਜ ਸਧਾਰਨ
ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਸਦਾ ੁਭ ਭਾਵ ਅਤੇ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਲੀਹੰ ਸ ਹਨ। ਉਹ ਿਕਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਅਕਿਲਆਣ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਅਕਿਲਆਣ ਨੂੰ ਕਿਲਆਣ ਦੀ ਿਵਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ ਦੀ
ਿਦ ਟੀ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ੇ ਠ ੁੱ ਧ ਸਨਹ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਪੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਵ ਦੀ ਗੰ ਗਾ ਬਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚੋ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਿਵਖਾਈ ਦਵੇ।
******

