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ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਕਰੈਕਟਰਜ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰ ਰੱ ਖੋ, ਰੋਜ਼ ਚੈਕ ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਤ
ਕੋਈ ਭੁੱ ਲ ਤੇ ਨਹ ਹੋਈ ਹੈ"
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਿਕਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਰਾਜਾਈ ਦਾ ਿਤਲਕ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਫਰਮਾਨਬਰਦਾਰ ਦਾ ਿਟੱ ਕਾ ਦੇਵੋ
ਤ ਰਾਜਾਈ ਦਾ ਿਤਲਕ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਤਲਬ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੇ
ਰਾਜਾਈ ਦਾ ਿਤਲਕ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸਰਜਨ ਤ ਛੁਪਾਓ ਨਹ ।
ਿਛਪਾਵੋਗੇ ਤ ਪਦਵੀ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਤ ਰਾਜਾਈ ਦਾ
ਿਤਲਕ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜਾਈ ਮਾਨਾ ਸਮਝ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਪੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸ ਫ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪੜਾਈ ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਹ । ਤ ਪੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕੰ ਨੀ ਚੀ ਪੜਾਈ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਗੀਤਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਹੈ। ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸ
ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਜੱ ਗੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਾਬਾ ਨ ਆਕੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਿਸ ਫ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ - ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਲ
ਨਾਲ ਤੁਸ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਿਜਵ ਕਲਪ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਬਾਪ ਦਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ
ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਤੀ ਆਈ - ਕਲਪ - ਕਲਪ ਅਸ ਇਸ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੈਵੀਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਟੋਮੈਿਟਕਲੀ ਦੈਵੀਗੁਣ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਰੋਬਰ ਇਹ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹੈ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ
ਬਣਨ ਦਾ। ਤੁਸ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਹੋ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ
ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਵ ਵ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਰਾਜ਼
ਨੂੰ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਵ ਹੋਵੇ ਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ
ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ ਦੇਵਤਾ ਪੁਜੀਏ ਸੀ, ਿਫਰ ਪੂਜਾਰੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਵ ਦੱ ਸ ਵੀ
ਨਹ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਕਲੀਅਰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀਮਾਰਗ, ਇਹ ਹੈ ਿਗਆਨ ਮਾਰਗ। ਭਗਤੀ ਪਾਸਟ ਹੋ
ਗਈ। ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱ ਲ ਿਚੱ ਤਵੋ ਨਹ । ਉਹ ਤ ਿਡੱ ਗਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਰੋਜ਼ ਚਾਰਟ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਅਸ
ਿਕੰ ਨ ਵਕਤ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ ? ਸਾਡੇ ਤ ਕੀ - ਕੀ ਭੁੱ ਲ ਹੋਈਆਂ? ਭੁੱ ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੱ ਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ
ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਜ ਵੇਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰਿਜ ਟਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ - ਪੜਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ।
ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਦੈਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤ ਕੋਈ ਭੁੱ ਲ ਤੇ
ਨਹ ਹੋਈ? ਇਸਲਈ ਕਿਚਹਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਕਿਚਹਰੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਤ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੁਝ - ਕੁਝ ਅਵਿਗਆਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਿਚਹਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਬੱ ਚੇ ਸੱ ਚ ਦੱ ਸਦੇ ਸਨ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਜੇਕਰ ਸੱ ਚ ਨਾ
ਦੱ ਿਸਆ ਤ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਭੁੱ ਲ ਦਾ ਦੰ ਡ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭੁੱ ਲ ਨਾ
ਦੱ ਸਣ ਕਾਰਣ ਿਫਰ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨਬਰਦਾਰ ਦਾ ਿਟੱ ਕਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਰਾਜਾਈ ਦਾ ਿਤਲਕ ਿਮਲ ਨਹੀ
ਸਕਦਾ। ਆਿਗਆ ਨਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ, ਬੇਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਰਾਜਾਈ ਪਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਸਰਜਨ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਤ ਜੇਕਰ ਿਬਮਾਰੀ ਛੁਪਾਓਗੇ ਤ ਪਦਵੀ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹ ਪਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਿਸ ਫ ਕਿਹਣਗੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਿਫਰ ਜੇਕਰ
ਅਿਜਹੀ ਭੁੱ ਲ ਕਰਨਗੇ ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੇ ਤ ਨਚੁਰਲ ਦੈਵੀ
ਚਲਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱ ਥੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ - ਬਾਰ ਫੇਲ ਨਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ ਜਾਸਤੀ
ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਦਾ ਬਾਪ ਉਵ ਦੇ ਬੱ ਚੇ।
ਿਜਵ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਉਵ ਦੀ ਪਜਾ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਹੀ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਾਨ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੀ ਿਜਵ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਵ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ
ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ ਟਰ ਰੱ ਖਣ ਨਹ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੰ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਤ ਪੂਰੇ ਫਸੇ
ਹੋਏ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੇਲ ਿਵਚ ਤੁਸ ਿਨਕਲ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱ ਚ ਦੱ ਸਦੇ ਨਹ ਹੋ। ਤ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਐਕੁਰੇਟ ਯਾਦ ਦਾ ਚਾਰਟ ਰੱ ਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਠ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ, ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ
ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ ਗੇ। ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਦੇ
ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ ਨਹ । ਮਿਹਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਮਣ ਦੀ। ਸਭਨੂੰ
ਸਦਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਏਟਰ ਵੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਿਸ ਫ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਾ ਤਰ ਿਵੱ ਚ। ਗੀਤਾ ਪੜਦੇ ਆਏ ਹਨ ਿਫਰ ਉਸ ਤ ਿਮਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਿਕੰ ਨਾ ਪੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਪੜਦੇ
ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹ ਲਗਦਾ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸ ਹੇਠ ਹੀ
ਪੌੜੀ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹ । ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਹੈ। ਇਸ
ਪੌੜੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਿਸਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਹੀ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਇਨ ਤ ਸਮਝਕੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਵੱ ਡਾ ਟੀਚਰ, ਵੱ ਡਾ ਸਰਜਨ ਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਵ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਕ ਬਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਤੇ ਇੱ ਕ ਦੀ ਹੀ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਤ ਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲੈ ਣੀ ਹੈ। ਿਨਰਮੋਹੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਵੈਰਾਗ। ਇਹ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਲਵ ਜ ਆਸਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਿਕੰ ਨ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਮਕਾਨ ਆਿਦ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਜੱ ਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਜਗਾ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ - ਬਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ।
ਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤ ਮਤਲਬ ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ
ਪਿਤਤ ਹੈ ਤ ਰੀਰ ਵੀ ਪਿਤਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਾਵਨ ਤ ਰੀਰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਹੀ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀ। ਿਫਰ ਤੁਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਹੈ।
ਅਿਜਹੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸ ਿਕ ਨਹ ਯਾਦ ਕਰ ਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਠ ਕੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਚ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਕੇ ਿਫਰ ਿਨਰਵਾਣਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਚ
ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਿਜਨ ਸਮ ਿਮਲੇ ,
ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ
ਕਲਯੁਗ ਤ ਉਸ ਪਾਰ ਿ ਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿ ਵਬਾਬਾ ਦਾ ਸਥਾਪਨ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ - ਤ ਦੋਵ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸ ਸਵਰਗ ਦੇ
ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਗੇ। ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਪ ਵੀ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਆ ਦੇ
ਹਨ। ਜਰੂਰ ਬਾਪ ਆਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਤਿਵਆ ਕਰਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਮ ਪਾਰ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਡਰਾਮੇ
ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਾ ਅਤੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ
ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱ ਸਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਮਣੇ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ
ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਰੀਰ ਨਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ - ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਿਪਓਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਿਪਓਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਿਫਰ ਵੀ

ਪੜਾਵ ਗਾ। ਇਵ ਕੋਈ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਕਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ ਮ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਪਲਾਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਉਣ ਆਇਆ ਹ । ਿਫਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਦ ਆਕੇ ਪੜਾਵ ਗਾ, ਿਜਵ ਕਲਪ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੜਾਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ, ਅਨਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਕੇ ਰਾਜਾਈ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰ ਨੀਆਂ
ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਗੱ ਲ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ੀਮਤ ਿਕੰ ਨੀ ਸੇ ਠ ਹੈ। ੀਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ
ਬਣਦੇ ਹ । ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ! ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਲਾਟਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ਮੱ ਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਚਲੱਦੇ - ਚਲੱਦੇ ਹੋਪਲੇ ਸ ਜੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਪੜ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਕਵ
ਲਵ ਗੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਿਤਇੰ ਰੀਏ ਸੁਖ ਅਤੇ ਖੁ ੀ ਦੀਆਂ
ਗੱ ਲ ਮੇਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਤੁਸ ਜ ਦੇ ਹੋ ਸਭਨੂੰ ਖੁ ੀ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾਉਣ। ਤੁਸ ਹੀ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸੀ
ਿਫਰ 84 ਜਨਮ ਭੋਗ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਮ ਗੁਲਾਮ, ਮ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
ਨੀਚ ਕਿਹਣਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਕੇ ਚਲਣਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਵੇਖ,ੋ ਬਾਪ ਕੌ ਣ ਹੈ! ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਸ ਫ
ਤੁਸ ਜਾਿਣਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਿਕਵ ਆਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱ ਚਾ - ਬੱ ਚਾ ਕਿਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਮਾਤਮਾ
ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੰ ਗਾ ਨਾਨ ਆਿਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਨਹੀ ਿਮਲਦੀ। ਗੰ ਗਾ ਨਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਵ ਤ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਤ ਆ ਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਿਕਵ ਪਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹ ਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇ
ਹਨ। ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਰੀਰ। ਤੁਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਰੋਬਰ ਬਾਬਾ ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤ
ਕੀ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ! ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅਵੱ ਿਗਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ਨਾ ਬਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਘੱ ਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਟੀਚਰ ਤ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਬਾਪ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਦੁੰ ਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਢੇਰ ਭਾ ਵ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੱ ਪਦੀ ਹੈ ਤ ਸਭ
ਭਾ ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਛਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਲਟੇਚਰ ਛਪਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਸਭਨੂੰ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੇਵ।ੋ ਇੱ ਕ
- ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਲਾਈਬੇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਬਾਬਾ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭਰ
ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਘਰ ਤੇ ਨਹ ਲੈ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਗ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋਬਾ - ਤੋਬਾ, ਅਿਜਹੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਪਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਗ ਦੀ
ਚੋਰੀ! ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਿਕੰ ਨੀ ਨੀਚ ਗਤੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ
ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰ ਹੈ। ਤੁਸ ਰਾਜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਰਵਟ ਿਬਗਰ ਰਾਜਾਈ ਿਕਵ
ਚੱ ਲੇ ਗੀ! ਕਲਪ ਪਿਹਲ ਵੀ ਇਵ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲੋ । ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ
ਕੋਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੈਵੀਗੁਣ ਨਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਧ ਕਰੇ ਤ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰਸਪ ਸ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਚਲਣ ਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਵਗੁਣ ਤ ਸਭ
ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨ ਦੀ ਕਲ ਤ ਬੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਤ ਬੰ ਬ ਚਲਾ ਦੇ
ਹਨ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਦਵੀ ਿਭ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਲਖ ਦੇਵ।ੋ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਨਾਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਤ ਤੁਸ
ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਵ ਤ ਤੇ ਤੁਸ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤ ਸੌ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਭੁੱ ਲ
ਕੀਤੀ ਤ ਸੌ ਗੁਣ ਦੰ ਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱ ਿਸਆ ਨਹ ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਤ
ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਵੋ। ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਸਾਿਲਮ ( ਚੰ ਗੀ ) ਬਣਾਉਣ ਆਏ
ਹਨ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ 21 ਜਨਮ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਿਵਸੇਬਲ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਉਨ
ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਿਮੱ ਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਝੱ ਟ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ - ਬਾਬਾ ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਖੁ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਖੁ ਹੋਇਆ ਤ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਬਾਪ, ਟੀਚਰ, ਗੁਰੂ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਹਨ। ਨਹ ਤ
ਿਤਨ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। 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.  ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਸਾਿਲਮ ( ਚੰ ਗੀ ) ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਵੱ ਿਗਆ ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਧ ਿਵੱ ਚ
ਆਕੇ ਮੂੰ ਹ ਤ ਬੰ ਬ ਨਹ ਕੱ ਢਣਾ ਹੈ, ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
2. ਿ ਦਲ ਤ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਕਤੀ ਜ ਿਪਆਰ ਨਹ ਰੱ ਖਣਾ

ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਅਤੇ ਿਨਰਮੋਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਆਪਣੇ ਅਿਵਅਕਤ
ਤ ਸਵਰੂਪ ਦਵਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਿਵਅਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਖ ਾਤਮੂਰਤ ਭਵ:
ਿਜਵ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ ਇਵ ਸਵੇਰੇ ਤ ਰਾਤ ਤੱ ਕ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਾ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਵ ਅਤੇ ਕਦ ਰਹ ਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿਵਚ - ਿਵਚ ਦੋ - ਿਤੰ ਨ ਿਮੰ ਟ ਦੇ ਲਈ
ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਟੈਿਫ਼ਕ ਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤ ਭਾਵ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ
ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਿਬਨ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਅਿਵਅਕਤ ਤ ਰੂਪ ਅਿਜਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇ ਾਰੇ
ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਿਵਅਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਨਖਾਪਨ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸ ਾਖ ਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਾਖ ਾਤ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ
ਸਲੋ ਗਨ:ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੱ ਤ ਹੀ ਪਿਵਤਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
******

