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ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਲਪਕਾਲ ਪਲ ਭਰ ਿਜਨ ਸੁੱ ਖ ਹੈ , ਇਹ ਨਾਲ ਨਹ ਚੱ ਲ ਸਕਦਾ , ਨਾਲ ਅਿਵਨਾ ੀ
ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ , ਇਸਲਈ ਅਿਵਨਾ ੀ ਕਮਾਈ ਜਮਾ ਕਰੋ ”
ਬਾਪ ਦੀ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਿਵਿਦਆ ਨਹ ਿਸਖਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ਭੂਤ ਿਵਿਦਆ। ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭੂਤ ਿਵਿਦਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਿਦਆ ਨਹ ਿਸਖਾਈ
ਜ ਦੀ। ਬਾਪ ਕੋਈ ਥਾਟ ਰੀਡਰ ਨਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਨਨਹਾਰ ਅਰਥਾਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜਾਈ ਪੜਾਉਣ, ਿਜਸ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵ ਵ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ।

ਓਮ  ਤੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਪਮਾਤਮਾ ਵੱ ਖ ਰਹੇ ਬਹੁਕਾਲ……………….ਹੁਣ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ

ਸਾਡਾ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਪਿਰਚੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ
- ਅੰ ਤ ਦਾ ਵੀ ਪਿਰਚੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਪੱ ਕੇ ਿਨ ਚੈਬੁੱਧੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਘੱ ਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨੰਬਰਵਾਰ ਤ ਹਨ ਨਾ। ਬੱ ਚੇ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਹ । ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾਵ ਪਮਾਤਮਾ ਵੱ ਖ ਰਹੇ
ਬਹੁਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਜਦੋ ਆਤਮਾਵ ਹਨ ਤ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਠਦੀ। ਇੱ ਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦ ਜੀਵ ਆਤਮਾ
ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਪਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਿਪਤਾ ਤ ਵੱ ਖ ਹੋਕੇ ਇੱ ਥੇ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆ ਦੇ
ਹੋ। ਪਿਹਲ ਤ ਬਗ਼ੈਰ ਅਰ ਇਵ ਹੀ ਗਾ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ
ਤ ਅਸ ਵੱ ਖ ਹੋ ਇੱ ਥੇ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆ ਦੇ ਹ । ਤੁਸ ਹੀ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਿਵਛੜੇ ਹੋ ਤ ਿ ਵਬਾਬਾ ਵੀ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਾਿਤਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਇਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੇਰ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਵ ਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੰ ਡ ਨਹ ਸੀ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੇ
ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ ਿਡਟੀ ਿਰਲੀਜਨ, ਿਡਟੀ ਡਾਇਨਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਰਲੀਜਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਰਲੀਜਨ ਇਜ਼
ਮਾਈਟ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਤਾਕਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਿਕੰ ਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ
ਸੀ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਿਕਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦਾ ਬਰੋਬਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦਾ ਹੀ
ਧਰਮ ਸੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਰਿਰਿਲਜਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਿਰਲੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ
ਤਾਕਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਇਰਨ ਏਜ਼ਡ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼ਡ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ
ਹੋ। ਥੇ ਤ ਖਾਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਢੇਰ ਸੋਨਾ ਭਿਰਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਖੁਲਣਗੇ। ਸੋਨ ਨੂੰ ਗਲਾਕੇ ਉਨ
ਦੀਆਂ ਇੱ ਟ ਬਣਾਈਆ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਤ ਵੱ ਡੀਆਂ ਇੱ ਟਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਮਛੰ ਦਰ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਹਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਨ ਸਭਦਾ ਸਾਰ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹ । ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ
ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਵੇਿਖਆ ਅਸ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹ , ਿਧਆਨ ਤ ਥੱ ਲੇ ਉਤਿਰਆ, ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਿਰਹਾ। ਿਜਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਦਵਯ ਿਦ ਟੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਰੱ ਿਖਆ ਨਹ ਹੈ। ਨਧਾ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤ
ਮਾਲਾ ਹੀ ਵੱ ਖ ਹੈ, ਇਹ ਿਗਆਨ ਮਾਲਾ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਰੁਦ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਿਵ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਧੀ ਯੋਗ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਿਜਵ ਕਾਲੇ ਜ ਿਵੱ ਚ ਪੜਦੇ
ਹਨ ਤ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਿਰਸਟਰ ਖ਼ੁਦ ਪੜਾਕੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖ਼ੁਦ ਤ ਬਣਦੇ
ਨਹ । ਇਹ ਵੰ ਡਰ ਹੈ ਇੱ ਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ - ਜਾਨਨਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ
ਇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਥਾਟ ਰੀਡਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਵਿਦਆ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਬਾਪ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ…...ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਅਸ ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਬਣੇ ਹ ਫ਼ੇਰ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗੇ। ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਗਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਾਸਤ
ਿਵੱ ਚ ਤ ਢੇਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲੱਖ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬਾਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਠ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜਾਈ ਬਾਪ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ
ਆਕੇ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਾਪ

ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਜਦੋ ਇਹ ਧਰਮ ਸੀ ਤ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹਨ ਇਸਲਈ ਿਤਮੂਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋ - ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱ ਕ
ਧਰਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹ । ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਿਨਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇਹੀ ਤਰਸ
ਿਪਰੋਈ……...ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਗੌਡ ਫ਼ਾਦਰ ਦੇ ਵਲ ਹੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਸੀਫੁਲ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ 100 ਪਤੀ ਤ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ। ਿਕੰ ਨਾ ਰਿਹਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸ ਆਏ ਹ ਤ ਬਾਪ ਤ ਪੂਰਾ ਸੁੱ ਖ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱ ਖਧਾਮ, ਇਹ ਹੈ ਦੁੱ ਖਧਾਮ। ਇਸ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ
ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੀਧਾਮ, ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਅੰ ਤ ਮਤੀ ਸੋ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਧਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ
ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਰ ਛੱ ਡਣਾ ਪਵੇ ਉਦ ਆਤਮਾਵ ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇੱ ਕਦਮ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਖੁ ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਤ ਅਲਪਕਾਲ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਹ ਚੱ ਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਹੀ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਇਹ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ 21 ਜਨਮ ਪਾਲਬੱ ਧ ਭੋਗੋਗੇ। ਹ , ਿਵਨਾ ੀ ਧਨ ਵੀ
ਨਾਲ ਉਨ ਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੌ ਡੀਆਂ ਲੈ ਥੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਪ ਕੌ ਡੀਆਂ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਿਕੰ ਨ ਰਤਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਅਮੇਿਰਕਨ ਲੋ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਪੁਰਾਣੀ - ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮੁੱ ਲ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। ਅਮੇਿਰਕਨ ਲੋ ਕ ਤ ਪਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਲੈ ਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਵੀ
ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ, ਉਹ ਤ ਿ ਵ - ੰ ਕਰ ਇੱ ਕ ਕਿਹ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਭਰ ਦੋ ਝੋਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ
ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ੰ ਕਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ - ਧਤੂਰਾ ਖ ਦੇ ਸੀ, ਭੰ ਗ
ਪ ਦੇ ਸੀ। ਕੀ - ਕੀ ਗੱ ਲ ਬੈਠ ਬਣਾਈਆ ਹਨ! ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਸਦਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਈ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ ਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ। ਇਹ ਬੱ ਤੀਆਂ ਆਿਦ ਜੋ ਜਲਾ ਦੇ ਹਨ, ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਕੇ ਪੁੱ ਛਣ
ਤੁਸ ਿ ਵ ਜਯੰ ਤੀ ਇੰ ਨੀ ਿਕ ਮਨਾ ਦੇ ਹੋ? ਿ ਵ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਿਕੰ ਨ ਬਣਾਇਆ - ਇਹ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਅੱ ਗੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਸੀ? ਇਹ ਅੱ ਗੇ
ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਿਗਆਨ - ਿਗਆਨ ਵਰੀ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਰਾਜ਼ - ਰਾਜੇ ਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱ ਦ ਿਕਸਦਾ ਵੱ ਡਾ ਹੈ? ਵੇਖਣ
ਿਵੱ ਚ ਤ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹਨ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਿਕੱ ਥੇ ਦੀ ਮਾਿਲਕ ਸੀ? ਇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕ ਜ ਦੇ ਹਨ? ਬਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 100
ਭੁਜਾ ਵਾਲਾ, 200 ਭੁਜਾ ਵਾਲਾ, 1000 ਭੁਜਾ ਵਾਲਾ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਿਜੰ ਨ ਬੱ ਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਵ ਵੱ ਧਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗਤਅੰ ਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਕ ਮੀ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਾਹਵ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਆ ਾਵ ਲੈ
ਜ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ…………..ਲਕ ਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਆ ਾਵ ਨਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤ
ਿਸਰਫ਼ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ - ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਤ ਕੀ
ਮੰ ਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਇਹ ਤ ਪੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਕੀ ਪੜਾ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਯੋਗ। ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ।
ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸਭ ਵਲ ਬੁੱ ਧੀ ਿਨਕਲ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਤ ਅਨਕ ਵੱ ਲ ਭੱ ਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਲਗਾਓ, ਨਹ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਨਹ ਹੋਣਗੇ ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਫ਼ੋਟੋ ਕੱ ਢਣ ਤ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਤ ਇਨ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ।
ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਿਥਆਲਾ ਕਸਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤ ਉਤਰ ਹੁਣ ਿਗਆਨ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠ।
ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤ ਤਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਵ ਕਿਹ ਨਾ
ਸੱ ਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਹੀ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਕੇ ਕਾਮ
ਿਚਤਾ ਤ ਉਤਾਰ ਿਗਆਨ ਿਚਤਾ ਤੇ ਿਬਠਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ। ਉਹ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਵੀ ਆਤਮਾ
ਹੋ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮਨਮਨਾਭਵ। ਮਨਮਨਾਭਵ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰੀ ਲੜਾਈ। ਕਿਹਣਗੇ ਲੜਾਈ ਤ
ਿਵਲਾਇਤ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਿਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਯੱ ਗ ਰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ
ਤ ਹੀ ਿਵਨਾ ਜਵਾਲਾ ਿਨਕਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤ ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਇੱ ਥੇ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਦ ਿਗਆਨ ਯੱ ਗ ਤ ਮਹਾਭਾਰੀ ਲੜਾਈ, ਿਵਨਾ ਜਵਾਲਾ
ਪਜਵਿਲਤ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਿਕਸਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਰਾਜਾਈ ਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹ
ਚਾਹੀਦਾ। ਡੇਿਵਲ ਵਰ ਡ ਿਵਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਕੱ ਲ ਅਸ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਨ ਰਾਜ
ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਫ਼ੇਰ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਤ ਿਗਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਨ

ਇਹ ਿਗਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਿਡਟੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੇਿਵਲ ਵਰ ਡ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ
ਬੈਠ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਹਮਾ ਵੀ ਿ ਵ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ, ਿਵ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਬਹਮਾ
ਸੋ ਿਵ ਨੂੰ, ਿਵ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਅਸ ਬਾਹਮਣ ਹ ਫੇਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗੇ ਫ਼ੇਰ 84 ਜਨਮ ਲਵ ਗੇ।
ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਮਲ ਿਕਵ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੋਰ ਸਭ ਵਲ ਬੁੱ ਧੀ ਤੋੜੋ। ਬੁੱ ਧੀ ਹੀ ਿਵਗੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ
ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਭਾਵ ਰਹੋ। ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਪੜਕੇ
ਇਹ ਬਣ ਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੁਸ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ
ਿਖਵੈਯਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਰ ਪਦੇ
ਹਨ, ਕੋਈ ਰੁੱ ਕ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਇਸ ਬਹਮਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹ । ਬਹਮਾ ਿਕਥ ਆਇਆ?
ਪਜਾਿਪਤਾ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱ ਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮ ਇਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱ ਖਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਵੀ ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ
ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ ਹੋ, ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਉਹੀ ਸਿਤਯੁਗ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸ ਹੀ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਬਾਪ ਤ
ਵੱ ਖ ਹੋ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਭ ਤ ਨਹ ਕਿਹਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌ ਣ ਪੂਰੇ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ
ਹਨ! ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਤ ਗਰੰ ਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਲਈ ਵੀ ਗਾਇਨ ਹੈ ਾਮ - ਸੁੰ ਦਰ। ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਸੁੰ ਦਰ ਸੀ,
ਸ ਵਰੇ ਤ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਗ ਵੜੇ ਦੇ ਛੋਰੇ ਤ ਬਦਲ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵ ਤ ਸਭ ਛੋਰੇ - ਛੋਿਰਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ - ਚੰ ਗੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੇ ਲਈ ਸ ਜਨ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਅਿਵਨਾ ੀ ਸ ਜਨ।
ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਲਾਏ (ਖਾਦ) ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਤ ਤਮੋਪਧਾਨ
ਆਤਮਾ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱ ਗ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਅਲਾਏ ਿਨਕਲੇ ਗੀ ਨਹ । ਯਾਦ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹ । ਧਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅੱ ਛਾ
ਮਨਮਨਾਭਵ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤ ਥੱ ਕਣਾ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਿਕੰ ਨਾ ਿ ੰ ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਸਭਤ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਤੋੜ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਵਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਾਪ
ਆਇਆ ਹੈ ਸਵਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਰਾਵਣ ਤ ਸਭਨੂੰ ਦੁਰਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਭਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ।
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 ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦ ਜਦ ਅਗਨੀ ਦਾ

ਰੂਪ ਲਵੇ ਉਦ ਆਤਮਾ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣੇ।

2. ਬਾਪ ਕੌ ਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਭੋਲਾਨਾਥ ਬਾਪ ਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ।

ਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਪੜ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਿਤੰ ਨ ਪਕਾਰ ਦੀ ਿਵਜੈ ਦਾ ਮੈਡਲ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਿਵਜੈਈ ਭਵ :
ਿਵਜੈ ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਨੰਬਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਸਵੈ ਤੇ ਿਵਜੈਈ, ਫ਼ੇਰ ਸਵ ਤੇ ਿਵਜੈਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪਿਕਤੀ ਤੇ
ਿਵਜੈਈ ਬਣੋ। ਜਦੋ ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਪਕਾਰ ਦੀ ਿਵਜੈ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਦ ਿਵਜੈ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬਣ
ਸੱ ਕਣਗੇ। ਸਵੈ ਤੇ ਿਵਜੈਈ ਬਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਿਵਅਰ ਭਾਵ, ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ੇ ਠ ਭਾਵ, ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਇਵ ਸਵੈ ਤੇ ਿਵਜੈਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਵੀ ਿਵਜੈ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ।
ਪਿਕਤੀ ਤੇ ਿਵਜੈ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਵਾਇਬੇ ਨ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਪਿਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਤੇ
ਿਵਜੈਈ ਬਣਨਾ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਵੈ ਦੀ ਕਰਮਇੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੱ ਚੇ ਰਾਜਯੋਗੀ ਹਨ।
******

