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ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਪਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪੜਾਈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਪੜਣਗੇ ਅਤੇ ਪਦ ਵੀ ਚੰ ਗਾ
ਪਾਉਣਗੇ"
ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਇਲਟੀ ਆ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਮੱ ਠਾ ੀਰਖੰ ਡ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਵੈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ।

ਾਸਤ ਹੈ
ਗੀਤਾ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਿਕੰ ਨ ਗਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਲੀ ਆਿਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ
ਿਤਓਹਾਰ ਹੈ ਨਹ , ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਿਤਓਹਾਰ। ਿਤਓਹਾਰ ਹੈ ਤ ਇੱ ਕ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ। ਬਸ। ਿਸਰਫ਼
ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਤਮੂਰਤੀ ਅੱ ਖਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹ । ਿਜਵ ਿਤਮੂਰਤੀ ਦਾ
ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ, ਥੱ ਲੇ ਿਲਖਤ ਹੋਵੇ ਿਕ ਦੈਵੀ ਸਵਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਿਸੱ ਧ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਿ ਵ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ
ਆ ਦੇ ਹਨ, ਆਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣੇ ਹੀ ਹਨ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖਣ ਨਾਲ। ਅੰ ਦਰ
ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤ ਬਹੁਤ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਿਚੱ ਤਰ ਇਵ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵੰ ਡਰ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਿਜਨ ਨ ਬਹੁਤ
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਿਗਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਘੱ ਟ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗਆਨ ਵੀ ਘੱ ਟ ਧਾਰਨ
ਕਰਨਗੇ ਤ ਪਦ ਵੀ ਘੱ ਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਦਾਸ - ਦਾਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਪੜਾਈ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਣ
ਵੀ ਸੁੰ ਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਿਜਨ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਗੇ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਆ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਕਤੇ - ਿਕਤੇ ਤ ੁਦ ਦੀ ਚਲਨ ਬੜੀ ਚੰ ਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਚਲਨ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ, ਗੱ ਲ ਨਾ ਪੁਛੋ
ਇਸਲਈ ਉਹ ਲੋ ਕੀ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਨ ਨੂੰ ਈ ਵਰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਚਲਨ ਨਹ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਿਮੱ ਠਾ ੀਰਖੰ ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਰਣਗੇ ਸੋ ਪਾ ਣਗੇ। ਨਹ ਕਰਣਗੇ ਤ ਨਹ ਪਾ ਣਗੇ। ਬਾਪ ਤ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹੋ। ਿਤਮੂਰਤੀ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਤ ਬੜਾ ਚੰ ਗਾ
ਹੈ - ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਦੋਵ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੋਲੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲੇ ਤੇ ਜ ਝਾੜ ਤੇ ਤੁਸ
ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸ ਸਵਰਗ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤ ਆ ਨਹ ਸਕੋਗੇ। ਜੋ ਸਭਤ ਚ ਧਰਮ ਸੀ, ਸਭਤ
ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਭਤ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭਤ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਸੀ, ਸੰ ਿਖਆ ਵੀ ਉਨ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ
ਿਹੰ ਦੂ ਲੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ - ਹੋਰ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ
ਗਏ ਹਨ ਜ ਤ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਈ ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੀ
ਦੇਵਾ, ਪਰ ਤੀ ਦਾ ਅਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ
ਤੀ ਦੀ ਪਾਈਜ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਿਵ ਵ ਿਵੱ ਚ ਤੀ
ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਿਮਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਿਵ ਵ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਪਾਈਜ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ। ਇਨਾਮ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਹੈ - ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਿਵ ਵ ਦੀ ਰਾਜਾਈ! ਹੁਣ
ਤੁਸੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵਰ ਡ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ - ਜਾਗਾਫੀ ਵਰਨ ਆਿਦ ਸਭ ਹਨ। ਿਵ ਵ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਤ
ਕੁਝ ਿਮਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਤ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਜੋ ਕੰ ਮ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ
ਬਾਬਾ ਵੇਖੇ ਿਕ ਿਕਸ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਤ ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਰਲੀ ਪੜਦੇ ਨਹ ।
ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਨਹ ਪੜਦੇ ਉਹ ਕੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ! ਬਹੁਤ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਲਆਣ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਨਾ
ਆਪਣਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਘੋੜੇਸਵਾਰ, ਿਪਆਦੇ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਮਹ ਰਥੀ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਮਝ
ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕੌ ਣ - ਕੌ ਣ ਮਹ ਰਥੀ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਕੁਮਾਰਕਾ ਨੂੰ, ਮਨਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜ…
ੋ ……..ਿਕ ਿਕ ਖ਼ੁਦ
ਘੋੜੇਸਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਮਹ ਰਥੀ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਤੇ ਗਿਹਚਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ
ਨਾ। ਕਦੀ ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇਤਾਲੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਗਆਨ ਵੱ ਲ ਅਟ ਨ ਹੀ ਨਹ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤ ਪਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ
ਦਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਓਮ

ਤੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ

ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਗੀਤਾ ਵੀ ਕੰ ਠ ਕਰ ਲਦੇ
ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਸੰ ਪਦਾਏ ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਦੈਵੀ ਸੰ ਪਦਾਏ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਈ ਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਭ
ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਅਸ ਸਭ ਈ ਵਰ ਹ , ਿਜਸਨੂੰ ਜੋ ਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀਮਾਰਗ
ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਕਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਆਇਰਨ ਏਜਡ ਪਿਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਚੱ ਤਰ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਨਾਲ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੰ ਦਰ - ਬਾਹਰ ਸੱ ਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਝੂਠੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਸੱ ਚਾ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ
ਇਵ (ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ) ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਆਪਣੀ ਜ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ - ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਤ ਨਹ ਹੈ?
ਚੱ ਲਦੇ - ਚੱ ਲਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਥੱ ਪੜ ਇਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢੇਰ ਹੋ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਹੀ ਹੋਲੀ - ਧੁਿਰਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਧੁਿਰਆ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦਾ
ਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚ
ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤ ਕੀ - ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੂਲ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਹੈ ਰੋਰਵ ਨਰਕ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਨਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇੱ ਕਦਮ ਮੁੱ ਕਾ ਇਵ ਲਗਾ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੂਬਨ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਤ ਿਨਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁ ਿਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆ ੀਰਵਾਦ ਆਿਦ ਦੀ
ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਵੱ ਲ ਮੁ ਿਕਲ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਬੜੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਰ ਤ
ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਫ਼ਸੋ। ਸਦਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਸਭ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨ ਜੋ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ
ਭੈਣ ਿਸਖਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਹਾਰੀ ਬਾਪ ਦੀ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਭੈਣ ਦੀ। ਬਹਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਹਾਰੀ ਨਹ । ਇਹ ਵੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਤ
ਿਸੱ ਖੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਾਰਥ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿਲਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਅਸ ਆਪਣਾ ਕਿਲਆਣ
ਕਰੀਏ।
ਅੱ ਜ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ। ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਗਆਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਿਗਆਨ ਤ ਵੀ ਪਰੇ। ਿਗਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਪਾਲਬੱ ਧ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੈ ਤੀਧਾਮ। ਇੱ ਥੇ ਪਾਰ ਵਜਾਏ ਥੱ ਕ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਫੇਰ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਵ ਗੇ ਫ਼ੇਰ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਆਵ ਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਚੱ ਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ ਤ ਕੋਈ ਛੁੱ ਟ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ
ਬਿਣਆ ਹੀ ਿਕ ? ਅਰੇ, ਇਹ ਤ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਨਾਿਦ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝਾੜ ਤੇ
ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਸਭਤ ਪਿਹਲੀ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਪਤਾ ਪਦਾ
ਜਾਵੇਗਾ - ਕੌ ਣ - ਕੌ ਣ ਇਸ ਕੁਲ ਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਿਨਕਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋ ਸਭ ਆਉਣਗੇ
ਤ ਮਨੁੱਖ ਵੰ ਡਰ ਖਾਣਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਛੱ ਡ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਈ ਹੀ
ਵੱ ਡਾ ਿਤਓਹਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੰ ਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਤ ਇਨ ਿਤਓਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਪੈਸੇ
ਆਿਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕੰ ਨਾ ਝਗੜਾ ਆਿਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਝਗੜੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਿਕਸਨੂੰ ਿਰ ਵਤ
ਦੇਕੇ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਬਹੁਤ ਿਮਸਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਉਪਦਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਉਪਦਵ ਹਨ। ਹੁਣ ਤ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹਨ ਨਾ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਿਵੱ ਚ ਮਤ ਨਾ ਿਮਲਣ
ਕਾਰਨ ਿਕੰ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਇਕੱ ਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਖਧਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱ ਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹ ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਿਮੱ ਠਾ, ਤ,
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਸਭਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਤ ਤੀ ਨਾਲ
ਿਵਜੈ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਿਸਵਾਏ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਪੀਤ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਿਜਨ ਬਾਪ ਤ ਪਾਪਟੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋ ਉਹਨੀ ਲੈ
ਲਵੋ। ਨਹ ਤ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਦੀ ਪਾਪਟੀ ਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਖਟ - ਿਖਟ ਨਹ । ਿਜਨ ਚਾਹੋ ਉਹਨ
ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 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. ਸੱਚਾ ਬਾਪ ਸੱ ਚਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਇਸਲਈ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਆਸੁਰੀ

ਗੁਣ ਤ ਨਹ ਹਨ? ਅਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱ ਲ ਤ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹ ? ਬਹੁਤ ਿਮੱ ਠਾ ਬਣ

ਤੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

2. ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੁਰਲੀ ਪੜਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਜੋ ਕੰ ਮ ਿਦੰ ਦੇ

ਹਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਅਿਵਨਾ ੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰ ਗ ਦੀ ਸੱ ਚੀ ਹੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਭਵ:
ਤੁਸ ਪਮਾਤਮ ਰੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਰੰ ਗੀ ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਆਤਮਾਵ ਹੋ। ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ। ਜਦੋ ਅਿਵਨਾ ੀ
ਰੂਹਾਨੀ ਰੰ ਗ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸਦਾਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਸੰ ਗ ਦੇ ਰੰ ਗ
ਦੁਆਰਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ। ਅਿਜਹਾ ਪੱ ਕਾ ਰੰ ਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦਵੋ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਤੇ
ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਰੰ ਗ, ਯਾਦ ਦਾ ਰੰ ਗ, ਅਨਕ ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੰ ਗ, ਗੁਣ ਦਾ ਰੰ ਗ, ੇ ਠ ਿਵਤੀਆਂ ਦੀ
ਿਦ ਟੀ, ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰ ਗ ਚੜਾਓ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਦ ਟੀ ਨੂੰ ਅਲੌ ਿਕਕ, ਮਨ ਨੂੰ ੀਤਲ, ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਰਿਹਮਿਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਨੂੰ ਮਧੁਰ ਬਣਾਓ।
******

" ਮਾਤੇ ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਵਾਕੇ"
1- "ਗੁਪਤ ਬੰ ਧੇਲੀ ਗੋਪੀਕਾਵ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ"
ਗੀਤ:- ਿਬਨ ਵੇਖੇ ਿਪਆਰ ਕਰਾ, ਘਰ ਬੈਠ ਯਾਦ ਕਰਾ.......।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੀਤ ਕੋਈ ਬੰ ਧੇਲੀ ਮਸਤ ਗੋਪੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਵਾਲਾ ਿਵਿਚੱ ਤਰ ਖੇਡ। ਿਬਨ ਵੇਖੇ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚਾਰੀ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਹੂਬਹੂ ਿਰਪੀਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਗੋਪੀ ਨ
ਘਰਬਾਰ ਨਹ ਛੱ ਿਡਆ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਚੁਕਤੁ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਝੂਮ - ਝੂਮ ਕੇ ਮਸਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠ ਵੇਖ ਉਸ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਿਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨਤ ਹੁਣ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਆਿਦ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ
ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਤ ਬਿਲਹਾਰੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੁਆਰਾ 21ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ
ਸੁਭਾਿਗਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ , ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋ ਕ - ਲਾਜ਼ ਿਵਕਾਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਹੈ ਤ ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮੀ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਿਫਟਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਘਰ ਿਫਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁ ਿਕਲ
ਨਹ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋਗੇ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਹ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤ
ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੀ ਦੁ ਮਣੀ ਦਾ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੋ ਨਹ ਹੈ। ਿਜਵ ਅਸ ਪਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਉਵ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹ ਤ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਘਣਾ ਨਹ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਵ ਤੇਜ਼ ਪੁਰ ਾਰਥੀ
ਗੋਪੀਆਂ ਰੇਸ ਕਰ ਿਵਜੈਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ! ਓਮ ਤੀ।

