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ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਓਮ

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਮਾਿਲਕ ਹੋ, ਤੁਸ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਨ ਨਹ ਲਈ ਹੈ, ਬੱ ਚਾ ਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ
ਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਜ ਦਾ"
ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਦਾ ਿਸਮਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇ ਤ ਮਾਇਆ ਤੰ ਗ ਨਹ ਕਰੇਗੀ?
ਅਸ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹ , ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਿ ਿਖਅਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਤਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਿਨਰਾਕਾਰ। ਅਸ
ਿਨਰਾਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸਮਰਨ ਰਹੇ ਤ ਖੁ ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚਿੜਆ
ਰਹੇਗਾ ਫ਼ੇਰ ਮਾਇਆ ਤੰ ਗ ਨਹ ਕਰੇਗੀ।

ਤੀ ਿਤਮੂਰਤੀ ਬਾਪ ਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਿਤਮੂਰਤੀ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਿਤੰ ਨ ਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਠਿਹਿਰਆ ਸਰਵ

ਦਾ ਬਾਪ ਿਕ ਿਕ ਚ ਤੇ ਚ ਉਹ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਸ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ । ਿਜਵ ਬਾਪ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਵ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਥੇ ਦੀ ਿਨਵਾਸੀ ਹ । ਬਾਪ ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਕੋਈ ਰਨਾਗਤੀ ਨਹ ਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਅੱ ਖਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹਨ - ਰਨ ਪਈ ਮ ਤੇਰ।ੇ ਬੱ ਚਾ ਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰਨ ਪਦਾ ਹੈ ਕੀ! ਬੱ ਚੇ ਤ ਮਾਿਲਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰਨ ਨਹ ਪਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਬਾ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜ ਰਾਜਾਈ ਦਵੋ। ਇੱ ਕ ਹੈ ਤੀਧਾਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੁੱ ਖਧਾਮ।
ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖਧਾਮ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ। 5 ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਫੱ ਸਣ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਹੈ। ਹੁਣ
ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਅਸ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹ । ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਿਨਰਾਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਿਨਰਾਕਾਰੀ
ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਸਦੈਵ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸਮਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇ ਤ ਵੀ
ਖੁ ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜੇ। ਇਹ ਭੁੱ ਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹੋ ਤ ਬਾਪ ਅਤੇ ਵਰਸਾ ਯਾਦ
ਆ ਦਾ ਹੈ। ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤ ਸਿਹਜ ਹੈ,
ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕ ਨ ਜੇਕਰ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਤੇ
ਤ ਸਭ ਝੱ ਟ ਿਫ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਾਵ ਤ ਬਹੁਤ ਚਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਿਕ ਨ ਿਜਹਾ ਬੱ ਚਾ ਿਮਲੇ , ਿਕ ਨ ਿਜਹਾ ਪਤੀ
ਿਮਲੇ । ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕ ਨ ਿਜਹਾ ਬੱ ਚਾ ਜ ਪਤੀ ਵੀ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਰਥਾਤ ਇਨ ਿਜਹਾ
ਗੁਣਵਾਨ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰ ਪੰ ਨ, 16 ਕਲ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਸਵਰਗ ਜ ਿਕ ਨਪੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਸੁੱ ਖ ਹੈ।
ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇੱ ਥੇ ਅਸ ਪੜਦੇ ਹ - ਿਕ ਨਪੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ
ਹੈ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਇਆ ਫ਼ੇਰ ਤ ਖੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਰਕ ਤ ਿਨਕਲਕੇ
ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ - ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗ ਪਧਾਿਰਆ ਤ ਬੋਲੋ ਿਕੱ ਥੇ ਿਗਆ? ਜ਼ਰੂਰ
ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਸਭਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਟੋਲੀ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਸਮਝ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਵ ਨਹ ਕਿਹਣਗੇ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਗਆ। ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਿਗਆ। ਅੱ ਛਾ, ਫ਼ੇਰ ਉਨ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਿਕ ਹੋ? ਨਰਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ? ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਤ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਬੈਠ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਗਆਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਤਤ ਰੀਰ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਭ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਫ਼ੇਰ ਕੌ ਣ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਰੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਇਹ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਜਾਵ ਗੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਕਿਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ ਰੀਰ ਛੱ ਡੀਏ। ਇਵ ਪੁਰ ਾਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ!
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱ ਤੀ ਦਾ ਲੋ ਨ ਲਦਾ ਹ ।
ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਰੱ ਥ ਹੀ ਿਨਿਮਤ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਦ
ਵੇਖੋਗ।ੇ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਤਾਕਤ ਨਹ ਜੋ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਾਲਾ
ਬੜੀ ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਬੁੱ ਢੇ ਵੀ ਕਿਹਣਗੇ ਅਸ ਜ ਦੇ ਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਠ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ - ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਤੀ ਬਣਨ। ਅਰੇ
ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਥੋੜੇਹੀ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਪੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਤੁਸ ਿਕੱ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਅਸ ਜ ਦੇ ਹ ਈ ਵਰੀਏ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ। ਥੇ ਅਸ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹ । ਅੱ ਖਰ ਇਵ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੁੱ ਢੇ ਵੀ ਕਿਹਣਗੇ ਅਸ
ਜ ਦੇ ਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਠ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ। ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਵੰ ਡਰ ਹੈ, ਅਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਜ ਦੇ ਹ । ਇਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਹ ਨਾ
ਸਕੇ। ਕਿਹਣਗੇ ਿਨਰਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਫ਼ੇਰ ਿਕਥ ਆਇਆ? ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤ ਿਨਆਰਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਕੁਪੇ ਨ ਨੂੰ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਹੈ ਿਕ ਚ ਤੇ ਚ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਅਸ ਸੰ ਤਾਨ ਹ । ਅੱ ਛਾ, ਫ਼ੇਰ ਸੂਖ ਮਵਤਨਵਾਸੀ ਬਹਮਾ - ਿਵ ਨੂੰ - ੰ ਕਰ, ਤੁਸ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹਣ ਮਾਤਰ
ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਤ ਿਜਗਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕਵ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ
ਬਾਇਓਗਾਫੀ ਦੱ ਸ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗਾਫੀ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤ ਹੋਰ ਦੀ ਿਕਵ ਜਾਣੋਗ?ੇ ਤੁਸ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ
ਗਏ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾ ਹ । ਰਾਜਾਈ ਵੀ ਬਾਪ ਬਗ਼ੈਰ ਤ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾ
ਸਕੇ। ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਤ ਿਕੰ ਨਾ
ਲੜਦੇ - ਝਗੜਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਸ ਬਾਪ ਤ ਦਾਦਾ
ਦੁਆਰਾ ਵਰਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਵ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮ ਪਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ
ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਹ , ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਲੋ ਕ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਟੋ ਨਾਮ ਸਿਹਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿ ਵਬਾਬਾ
ਦਾ ਫ਼ੋਟੋ ਕੀ ਕੱ ਢਣਗੇ? ਿਬੰ ਦੀ ਦੇ ਉਪਰ ਨਾਮ ਿਕਵ ਿਲਖਣਗੇ! ਿਬੰ ਦੀ ਤੇ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋਗੇ ਤ ਿਬੰ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱ ਡਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹਨ ਨਾ। ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿ ਵਬਾਬਾ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਪੜਦੀ
ਹੈ ਨਾ। ਸੰ ਸਕਾਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਸਕਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਿਸਖਾਓ, ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਾਓ। ਜੋ ਉਨ
ਿਵੱ ਚ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾ
ਹ । ਤੁਸ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਦਵੋ। ਮਨਸਾ, ਵਾਚਾ, ਕਰਮਣਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਦਵੋ। ਸਭਦੇ ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਇਹੀ ਿਮੱ ਠੀ - ਿਮੱ ਠੀ ਗੱ ਲ
ਸੁਣਾਓ ਿਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ ਤ ਇਹ
ਵਰਸਾ ਪਾਓ। ਸਭਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਆਖਰੀਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਸਭ
ਕਿਹਣਗੇ ਅਹੋ ਪਭੂ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ…………..ਤੁਸ ਹੀ ਸਭਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਦੁੱ ਖ ਤ ਛੁਡਾਕੇ ਸਭਨੂੰ
ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਠਿਹਰੀ ਨਾ। ਉਨ ਦੀ ਹੈ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਦੂਗਰੀ। ਇਹ ਤ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, 21
ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮਨਮਨਾਭਵ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਤੁਸ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਦੂਗਰ, ਰਤਨਾਗਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਬਹਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ - ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਸਭ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਪੜਕੇ ਫ਼ੇਰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਇਕੱ ਲੇ
ਥੋੜੇਹੀ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਫ਼ੇਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹੀ ਬਾਪ ਰਿਚਅਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਨ ਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਸਾ ਰਿਚਅਤਾ ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਰਚਨਾ ਤ। ਿਕ ਨ ਤ ਵਰਸਾ ਨਹ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਛੋਟੇਪਨ ਿਵੱ ਚ ਰਾਧੇ - ਿਕ ਨ ਹਨ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਵੀ ਪੱ ਕਾ ਯਾਦ ਕਰ
ਲਓ। ਬੁੱ ਢੇ ਵੀ ਿਤੱ ਖੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ ਚ ਪੱ ਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੇਰ ਥੋੜਾ ਮਮਤਵ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਚਨਾ
ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ੱ ਸ ਪਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਤ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਤੋੜ ਹੋਰ ਫ਼ੇਰ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਿਜੰ ਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤ ਬਸ। ਫ਼ੇਰ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਵ ਵੀ ਨਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਭਾਵ ਰਹੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਨ ਨਾਲ
ਵੀ ਿਰ ਤਾ ਭਾਵ ਰੱ ਖੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਚੈਿਰਟੀ ਿਬਗਨਸ ਏਟ ਹੋਮ। ਜੇਕਰ ਿਰ ਤਾ ਹੀ ਨਹ ਰੱ ਖਣਗੇ ਤ ਉਨ ਦਾ ਉਧਾਰ
ਿਕਵ ਕਰਣਗੇ? ਦੋਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਿਨਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ - ਿਵਆਹ ਿਵੱ ਚ ਜਾਵਾ? ਬਾਬਾ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਨਹ ਜਾਓ।
ਬਾਪ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਾਮ ਮਹ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤ ਤੁਸ ਜਗਤ ਿਜੱ ਤ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ
ਹਨ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ। ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾਇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਇੱ ਕ ਤ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹ , ਿ ਵਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ 84 ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਆ ਦੇ ਹਨ ਸਤੋਪਧਾਨ, ਫ਼ੇਰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲਦੇ - ਲਦੇ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ
ਪਿਤਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਿਤਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱ ਥੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰ ਨਹ ਹੈ। ਿਕੱ ਥੇ ਸਿਤਯੁਗ ਦੇ ਫ਼ਲ - ਫੁੱ ਲ ਿਕੱ ਥੇ
ਇੱ ਥੇ ਦੇ। ਥੇ ਕਦੀ ਖੱ ਟੀ ਬਾਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਥੇ ਦਾ ਾਖ ਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਆ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ
ਫਲ - ਫੁੱ ਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਆ ਦੇ ਹੋ ਤ ਉਹ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਾਖ ਤਕਾਰ ਕਰਾਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ
ਬਿਹਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਰੀਰ।
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ੁੱ ਧ ਅਿਭਮਾਨ ਹੈ - ਮ ਵੀ ਇਹ ਵਰਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ , ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹ । ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਭ
ਜਾਵੋਗੇ ਪਰ ਸਭਦਾ ਨਾਮ ਤ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਵਰਸਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾ
ਸਕੇ ਿਸਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ। ਇਹ ਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ, ਜਵਾਨ ਸਭ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕਾਲੇ ਜ਼ ਕਦੀ ਵੇਿਖਆ?
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤ ਬੈਿਰਸਟਰ ਡਾਕਰ ਆਿਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ, ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਅਸ ਪੜਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕੇ ਸੁੱ ਖਧਾਮ
ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਦ ਪਾਵ ਗੇ। ਬਾਪ ਤ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹ । ਿ ਵਬਾਬਾ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ - ਮ ਸਿਤਯੁਗ ਵੇਖਦਾ ਹ ?

ਵੇਖਣਾ ਤ ਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੀਰ ਤ ਹੈ ਨਹ , ਤ ਿਕਵ ਵੇਖਣਗੇ? ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਰੀਰ ਬਗ਼ੈਰ ਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ
ਪਿਤਤ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਮ ਸਵਰਗ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹ ਹ । ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੇ ਰੀਰ ਤ ਲੁੱਕ
ਕੇ ਵੇਖ ਆਵਾ। ਨਹ , ਪਾਰ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਿਕੰ ਨੀ ਨਵੀਆਂ - ਨਵੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਦਲ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ ਤ ਚ ਪੱ ਦ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਜਦ ਵਾਿਪਸ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਫ਼ੇਰ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੁ
ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤ ਅਸ ਬੇਹੱਦ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲਦੇ ਹ ਤ ਉਨ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ।
ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। 63 ਜਨਮ ਦੀ ਕੱ ਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ
ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ ਹੈ। ਿਵ ਪੀਣ ਦੀ ਜੋ ਭੁੱ ਖ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱ ਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਨ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਨ
ਿਵਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਸਕੋਪ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ
ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਹਰਜਾ ਨਹ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਗ ਪੈਣਗੇ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਗੀਰਥ। ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰੱ ਥ ਹੈ ਨਾ ਜੋ
ਿਨਿਮਤ ਬਿਣਆ ਹੈ - ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਰੱ ਥ ਦਾ ਲੋ ਨ ਦੇਣ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ - ਬਾਬਾ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਹੁਸੈਨ
ਦਾ ਘੋੜਾ। ਤੁਸ ਸਭਨੂੰ ਹਸੀਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਹਸੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੱ ਥ ਇਹ ਿਲਆ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰ ਹੀ
ਇਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾਵ ਜੋ ਕਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਏਜਡ ਬਨਾ ਣਾ ਹ ।
ਬਾਪ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਜ ਡਰਾਮਾ? ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਐਕਟਰਸ ਹਨ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਿ ਵਬਾਬਾ। ਹੋਰ ਫ਼ੇਰ ਰਾਵਣ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਰਾਵਣ ਰਾਜ। ਘੜੀ - ਘੜੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਅਸ
ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹ । ਉਦਾਸ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਉਦਾਸ
ਿਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ! ਿਮਹਨਤ ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਵ ਹੀ ਿਤਲਕ ਦੇ ਦੇਣ ਕੀ! ਆਪੇਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਿਤਲਕ ਦੇਣ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ - ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤ ਤੁਸ ਆਪੇਹੀ ਿਤਲਕ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ
ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿ ਵਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਸਵੀਟ ਬਾਪ, ਟੀਚਰ, ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ
ਿਕ ਨਪੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵ ਗੇ। ਹਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਉਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਵ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਰਕ।
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. ਬਾਇਸਕੋਪ (ਿਸਨਮਾ) ਹੈਲ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬਾਇਸਕੋਪ ਨਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਾਵਨ

ਬਣ ਚ ਪੱ ਦ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ।

2. ਮਨਸਾ - ਵਾਚਾ - ਕਰਮਣਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭਦੇ ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਮੱ ਠੀਆਂ - ਿਮੱ ਠੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ,

ਸਭਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਣੀ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ ਭਵ:
ਸੁੱ ਖ - ਤੀ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਮਨ - ਵਚਨ - ਕਰਮ ਿਤੰ ਨ ਨਾਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ
ਉਹੀ ਹਾਈਨਸ ਅਤੇ ਹੌਲੀਨਸ ਹਨ। ਿਜੱ ਥੇ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਤੀ ਹੈ ਥੇ ਸੁੱ ਖ ਤੀ ਸਵੈ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਸੁੱ ਖ ਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾਵ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ ਹਨ
ਉਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਵੀ ਿਨਆਰਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਿਨਆਰਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਹੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਮ ਆਤਮਾ ਹ , ਰੀਰ ਨਹ - ਇਹ ਿਚੰ ਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਵੈਿਚੰ ਤਨ ਹੈ।
******

