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ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਖ ਤ ਹਮੇ ਾ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਿਨਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੜਾ
ਹਮੇ ਾ ਹਰਿ ਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਿਜਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ
ਹੋਵੇਗੀ?
1. ਉਨ ਦੀ ਚਲਨ ਦੇਵਤਾ ਿਮਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਦੈਵੀਗੁਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 2. ਉਨ
ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਸੁਰੀ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਿਕਚੜੇ ਦਾ ਮੰ ਥਨ ਨਹ ਕਰਣਗੇ। 3. ਉਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਲਾਨੀ
ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। 4. ਉਨ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਹਮੇ ਾ ਹਰਿ ਤ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਰ। ਇਹ ਤ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਭਗਤੀ
ਤ ਸਦਗਤੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਿਗਆਨ ਵੀ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਿਮਲਦਾ।
ਿਕ ਨ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਗਆਨ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਲੀ ਮਾਨਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦੇਣਾ।
ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਲੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਦੂ। ਤ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ! ਿਸਰਫ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਉਹ ਤ
ਕਾਮਨ ਫਕੀਰ ਲੋ ਕੀ ਵੀ ਵਜਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਰਲੀ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਅਿਗਆਨ ਨੂੰ ਜਾਦੂ
ਤ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਮੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਗਆਨ ਨਾਲ। ਜਦ ਸਿਤਯੁਗ ਹੈ
ਤ ਇਸ ਿਗਆਨ ਦਾ ਵਰਸਾ ਹੈ। ਥੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਭਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਦਵਾਪਰ ਤ, ਜਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਤ
ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਵਕਾਰੀ, ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ ਿਸ ਟੀ
ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਗਆਨ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਇੱ ਕ
ਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ- ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਦਗਤੀ। ਿਫਰ ਭਗਤੀ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ
ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ, ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੈਵੀਗੁਣ ਹੋਣ ਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਏ ਿਗਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਦੀ
ਧਾਰਨਾ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚਲਨ ਦੇਵਤਾ ਿਮਸਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਘੱ ਟ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਲਨ ਿਮਕਸ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ
ਨਹ ਤ ਗੋਇਆ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਨਹ । ਮਨੁੱਖ ਬਾਪ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਮਣ ਕੁਲ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ
ਹਨ ਤ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ, ਗਲਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਚਾਰ
ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰ ਿਮਤ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਬਾਕੀ ਕੀ ਮੰ ਥਨ
ਹੋਵੇਗਾ? ਆਸੁਰੀ ਿਵਚਾਰ। ਉਨ ਤ ਿਕਚੜਾ ਹੀ ਿਨਕਲੇ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਈ ਵਰੀ ਸਟੂਡਟ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ
ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੜ ਰਹੇ ਹ । ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਪੜਾਈ ਨਹ ਪੜਣਗੇ। ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਸਾਗਰ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੈਵੀਗੁਣ ਵੀ ਿਗਆਨ ਨਾਲ
ਧਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਜੋ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਨ
ਦੇਵਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਦੈਵੀਗੁਣ ਹਨ। ਤੁਸ ਮਿਹਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰ ਪੰ ਨ… ਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਬਣਨਾ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਦੈਵੀਗੁਣ ਹਨ ਜ ਕੋਈ ਆਸੁਰੀ ਅਵਗੁਣ ਹਨ? ਜੇ ਆਸੁਰੀ
ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਿਨਕਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹ ਗੇ। ਨਹ ਤ ਘੱ ਟ ਦਰਜਾ ਪਾ ਲਵੋਗ।ੇ
ਓਮ

ਤੀ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ

ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ - ਚੰ ਗੀਆਂ - ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਜਦਿਕ ਤੁਸ ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਛੀ - ਛੀ ਗੱ ਲ ਨਾ ਕੱ ਢੋ, ਨਹ ਤ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਘੱ ਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤ ਝੱ ਟ ਪਤਾ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖੜਾ ਹਮੇ ਾ ਹਰਿ ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹ
ਤ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੂੰ ਹ ਤ ਹਮੇ ਾ ਰਤਨ ਕੱ ਢੋ। ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨ
ਹਰਿ ਤਮੁੱ ਖ ਹਨ। ਇਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੂੰ ਹ ਤ ਹਮੇ ਾ ਿਗਆਨ ਰਤਨ
ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ - ਸੁਣਾ ਦੇ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸ ਲਦੇ ਹੋ,
ਿਫਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। 9 ਰਤਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਹੀਿਰਆਂ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਨਹ
ਹੈ। ਇਨ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲੋ ਕ ਿਫਰ ਇਹ ਰਤਨ ਸਮਝ ਅੰ ਗੂਠੀਆਂ ਆਿਦ ਪਾ ਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਤਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ 21 ਜਨਮ
ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਾਮਾਲ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਾਵੋ ਤ
ਝੱ ਟ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਸੁਰੀ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣਾ
ਹੈ। ਆਸੁਰੀ ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਕਲ ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਲਾਲ - ਲਾਲ ਤ ਬੇ ਵਰਗੀ ਕਲ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤ ਕਾਲੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਪੜਾਈ ਕੋਈ ਰਤਨ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਹ
ਨਾਲੇ ਜ ਪੜਕੇ ਵੱ ਡੀ ਪੋਜ਼ੀ ਨ ਪਾ ਲਦੇ ਹਨ। ਤ ਪੜਾਈ ਕੰ ਮ ਆਈ, ਨਾ ਿਕ ਪੈਸਾ। ਪੜਾਈ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ
ਹੱ ਦ ਦਾ ਧਨ, ਿਫਰ ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਧਨ। ਹੈ ਦੋਨ ਪੜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਕੇ ਿਵ ਵ
ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਲਪਕਾਲ ਣਭੰ ਗੁਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਜਨਮ
ਿਵੱ ਚ ਨਵ ਿਸਰੇ ਪੜਨਾ ਪਵੇ। ਥੇ ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ । ਥੇ ਤ ਹੁਣ ਦੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ
ਅਕੀਚਾਰ (ਅਥਾਹ) ਧਨ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਿਵਨਾ ੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀ
ਿਫਰ ਜਦ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਮਤਲਬ ਰਾਵਣਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਸੀ, ਿਕੰ ਨ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਫਰ
ਆਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਿਦ ਨ ਧਨ ਲੁੱਿਟਆ। ਿਕੰ ਨ ਧਨਵਾਨ ਸੀ! ਅੱ ਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਇੰ ਨਾ ਧਨਵਾਨ ਕੋਈ ਬਣ
ਨਹ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਇੰ ਨੀ ਚੀ ਪੜਾਈ ਪੜਦੇ ਹ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ (ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ)
ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤ ਪੜਾਈ ਤ ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਿਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ! ਗਰੀਬ ਤ ਸਾਹੂਕਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਿਕੰ ਨਾ
ਗਰੀਬ ਹੈ। ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਤ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੰ ਕਾਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ - ਮ ਫਲਾਣਾ ਹ । ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਹੰ ਕਾਰ ਆਿਦ ਿਮੱ ਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤ ਧਨ - ਦੌਲਤ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਿਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਛੱ ਡੋ। ਆਤਮਾ ਛੱ ਡਦੀ ਹੈ ਤ
ਾਹੂਕਾਰੀ ਆਿਦ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੱ ਦ ਨਵ ਿਸਰ ਪੜ ਕੇ ਿਫਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਜ ਤ ਦਾਨ ਪੁੰ ਨ ਚੰ ਗਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਣਗੇ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜ ਦਾ ਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ਕਾਲੇ ਜ - ਧਰਮ ਾਲਾ ਆਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤ ਉਸਦਾ ਫਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ।
ਇਹ ਦਾਨ - ਪੁੰ ਨ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੇ ਹੀ
ਕਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਹੁਣ ਦਾ ਵਰਸਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਿਵਕਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ ਿਕ ਿਕ
ਰਾਵਣ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਿਵਕਰਮ ਨਹ ਬਣੇਗਾ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਿਵਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਦ ਤ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਆਿਦ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੀ ਨਹ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਕਵ ਬਣਨਗੇ?
ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਿਵਕਾਰੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਆਕੇ
ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਪ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਿਫਰ ਿਵਕਾਰੀ ਬਣਾ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਵੰ ੀ ਅਤੇ ਰਾਵਣਵੰ ੀ ਦੀ ਯੁੱ ਧ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ।
ਿਕੰ ਨ ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਬੱ ਚੇ ਮਾਇਆ ਤ ਹਾਰ ਖਾ ਲੈ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਬਲ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।
ਅਧਮ ਤ ਅਧਮ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਤ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕਦਮ ਚੱ ਟ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਅਧਮ ਤ ਅਧਮ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਧਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਮ ਤ ਸਭ ਹਨ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ, ਪਰ ਬਾਪ ਬਚਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਡੱ ਗਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ,
ਤ ਬਹੁਤ ਅਧਮ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦਾ ਿਫਰ ਇਨ ਚੜਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਮਪਣਾ ਅੰ ਦਰ ਖ ਦਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅੰ ਤਕਾਲ ਜੋ… ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਅਧਮਪਣਾ ਹੀ ਆ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਲਪ - ਕਲਪ ਤੁਸ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤ ਬਾਪ ਬੈਠ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਲਕ ਮੀ -

ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਕ ਕੰ ਨ ਆਿਦ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ! ਪਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਈ ਇਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਸੁੰ ਦਰ ਦੇਵਤਾ ਿਕਵ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਿਕਵ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੋ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ
ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਬੁੱ ਧੂ ਬਣ ਪਦੇ, ਮੁਰਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ
ਟਾਿਪਕ ਤੇ ਇਹ - ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਿਟਕਲੀ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਿਕਸਮਤ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੱ ਟ
ਿਨ ਚਾ ਕਰਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਰੱ ਖੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹ ਤ ਅੱ ਗੇ ਚਲਕੇ ਸਮਝਣਗੇ ਜਰੂਰ।
ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ! ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮਾਨਾ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਕ ਹੈ। ਥੱ ਕਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਪੜ ਕੇ
ਿਫਰ ਅਧਮ ਬਿਣਆ ਹੈ, ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜਰੂਰ ਉਨ ਨੂੰ ਿਵਿਜ਼ਿਟੰ ਗ ਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਿਬਠਾ ਣਗੇ। ਜ ਕਿਹਣਗੇ ਚਲੇ
ਜਾਓ? ਜਰੂਰ ਪੁੱ ਛਣਗੇ ਇੰ ਨ ਿਦਨ ਿਕ ਨਹ ਆਏ? ਕਿਹਣਗੇ ਮਾਇਆ ਤ ਹਾਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਵ ਢੇਰ ਆ ਦੇ
ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਗਆਨ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਇਆ ਨ ਹਰਾ ਿਦੱ ਤਾ। ਸਿਮਤੀ ਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਤ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਿਜੱ ਤਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਾਪ
ਦੁਆਰਾ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਗੈਰ ਬਾਹਮਣ ਬਣੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਨਹ ਸਕਦੇ।
ਿਕ ਚਨ, ਪਾਰਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਮਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਲਫ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲਫ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਲੇ ਬੋਲੋ ਅਲਫ਼ ਅਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਲਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਚ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਨਾਲ ਅਲਫ਼
ਦਾ ਇ ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ! ਅਲਫ਼ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤ ਸਭ ਹਨ ਬੱ ਚੇ।
ਬਾਪ ਤ ਹਮੇ ਾ ਅਲਫ਼ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਦ ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨਹ । ਿਗਆਨ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਬੱ ਚਾ ਵੀ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਿਕੰ ਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ
ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਆਪ ਉਸ ਨਵ ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਪਾਵਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਪਿਤਤ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਆਕੇ
ਕਰਣਗੇ। ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ ਦੀ ਿਡਊਟੀ
ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਿ ਵ, ਅਤੇ ਸਾਲੀਗਾਮ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ
ਕਿਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਬਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਤ ਬਹੁਤ ਹਨ
ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਬਹਮਾ ਿਕਸ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ? ਤੁਸ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਿ ਵ ਨ ਉਨ ਨੂੰ ਏਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਰੀਰਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ! ਈ ਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਹਨ।
ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਰੀਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤ ਚਿਲਆ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਿਦ ਅਰਥਾਤ ਉਨ ਦਾ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨਹ । ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦੇ
ਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਿਫਰ ਮੁੰ ਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਫਰ ਬਣਨਗੇ ਿਕਵ? ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਹੈ। ਕਦ
ਹਨ, ਐਡ
ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਪਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹ । ਇਹ ਵੀ ਗਪੌੜਾ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਗਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਇਮਰਜ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਸਾਰਾ ਸਾਗਰ ਿਸਆਹੀ (ਮਸ) ਬਣਾਓ… ਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ।
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. ਆ
 ਪਣੇ ਹਰਿ ਤਮੁੱ ਖ ਮੁਖੜੇ ਤ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣੇ

ਹਨ। ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਈ ਰਹੇ। ਆਸੁਰੀ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਦੇਣਾ ਹੈ।
2. ਸ
 ਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਥੱ ਕਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱ ਖ

ਕ ਨਾਲ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ

ਕਰ ਉਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਨਹ ਦੇ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵ ਕਤੀ ਸੰ ਪੰ ਨ ਭਵ:
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਨਹ ਿਵੱ ਚ ਹਮੇ ਾ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਸਨਹ ਦੇ ਿਰਸਪ ਸ ਿਵੱ ਚ
ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਮੇ ਾ ਸਨਹਯੁਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗਯੁਕਤ
ਹਨ ਉਹ ਸਰਵ ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਕਤੀਆਂ ਹਮੇ ਾ
ਨਾਲ ਹਨ ਤ ਿਵਜੈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਿਜਨ ਨੂੰ ਸਿਮਤੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਿਕ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ ਬਾਪ ਸਾਡਾ
ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਲ ਤ ਿਵਚਿਲਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਹਮੇ ਾ ਸੰ ਤੁ ਟ ਅਤੇ ਖੁ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਖੁ ਨਸੀਬ
ਹਨ।
******

