19-03-20
ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਓਮ

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਿਜਨ ਨ ੁਰੂ ਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 84 ਜਨਮ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਿਦੱ ਲ ਨਾਲ
ਸੁਣਨਗੇ, ਇ ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ"
ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜ ਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਉਸਦੀ ਪਰਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱ ਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜੱ ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਮੂੰ ਝਣਗੇ ਨਹ । ਿਜੰ ਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਣਗੇ। ਤ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਬੈਠ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝ ਗਏ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ

ਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਆਤਮਾ ਵੀ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹ , ਇਸ ਰੀਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹ । ਤ ਹੁਣ ਦੋ ਬਾਪ ਇਕੱ ਠ
ਹਨ ਨਾ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਦੋਨ ਬਾਬਾ ਇੱ ਥੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਨ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਇਨ ਤ ਫੇਰ
ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ ਨਾ। ਤ ਉਸ ਲੌ ਿਕਕ ਤ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਨਕਲ ਬਾਕੀ ਇਨ ਦੋਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੈਠ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲਾ ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਤ ਬਹੁਤ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 84 ਜਨਮ ਕੋਈ ਸਭ ਤ ਨਹ ਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਿਕਵ ਪਤਾ ਪਵੇ ਇਹ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ 10 ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ ਜ 20 ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਇਹ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਨ ਨ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ੁਰੂ ਤ ਲੈ ਕੇ, ਤ
ਫ਼ਲ ਵੀ ਉਨ ਹੀ ਜ਼ਲਦੀ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਥੋੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਫ਼ਲ ਵੀ ਉਨ ਥੋੜਾ
ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ, ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੋ ਤ
ਦੱ ਸੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ। ਜੋ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ੁਰੂ ਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਝੱ ਟ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ - ਬਰੋਬਰ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ
ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਤ ਇਵ ਹੀ ਵੇਖਕੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੁੱ ਛਦੇ ਵੀ ਨਹ ਿਜਵ ਿਕ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਦਾ ਨਹ । ਤ ਉਨ ਲਈ
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਇੱ ਥੇ ਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ ਚਲ ਸਮਝ ਵੀ ਲਵੇ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਝੱ ਟ ਕੰ ਧਾ ਿਹਲੇ ਗਾ।
ਬਰੋਬਰ ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤ 84 ਜਨਮ ਠੀਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਿਕਵ ਸਮਝੀਏ ਿਕ ਪੂਰੇ 84 ਜਨਮ ਲਏ ਹਨ?
ਚੰ ਗਾ, 84 ਨਹ ਤ 82, ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਤ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਇੰ ਨਾ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਚਦਾ ਨਹ ਹੈ ਤ ਸਮਝੋ ਇਹ 84 ਜਨਮ
ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਨਹ ਹੈ। ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਘੱ ਟ ਸੁਣਨਗੇ। ਿਜਨ ਨ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਣਗੇ।
ਝੱ ਟ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਘੱ ਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤ ਸਮਝੋ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇ ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਮਾ ਿਰਪੀਟ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ (ਬਾਬਾ)
ਨ ਸਭਤ ਨੰਬਰਵਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਘੱ ਟ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਫ਼ਲ ਵੀ ਘੱ ਟ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ
ਹਨ। ਮੋਟੀ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਨਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਲੇ - ਪਦਰ ਨੀਆਂ ਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਭਾ ਾਵ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਕਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸ ਹੋ ਸੱ ਚੇ - ਸੱ ਚੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਮੈਨਜ਼ਰ। ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਤ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਥੋੜੇਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਦ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ
ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹੀ ਨਹ ਤ ਸਦਗਤੀ ਿਕਸਦੀ ਕਰਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋ ਸਦਗਤੀ ਦਵੇ, ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਤੀਧਾਮ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਕਾਇਸਟ ਆਿਦ ਗੁਰੂ ਨਹ , ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਉਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀ ਨ ਨਹ ਹੈ। ਪੋਜੀ ਨ ਤ ਉਨ ਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਸਤੋਪਧਾਨ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ੇਰ ਸਤੋ, ਰਜ਼ੋ, ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰ
ਪੁਨਰਜਨਮ ਲਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਜਦੋ ਫ਼ੇਰ ਸਭਦੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਭਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਾਏ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਪਾਵਨ ਬਿਣਆ ਤ ਫ਼ੇਰ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾਵ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਫ਼ੇਰ
ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਿਲਬੇਟਰ ਹੈ, ਗਾਇਡ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਅਰ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਅਰ
ਸਮਝ ਜਾਣ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੱ ਖਰ ਵੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੀ ਪਾ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਹੁਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਕਲਪ - ਕਲਪ, ਕਲਪ ਦੇ ਸੰ ਗਮਯੁਗੇ ਆ ਦਾ ਹ । ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਸੰ ਗਮਯੁਗ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੁਗ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਅਤੇ ਤੇਤਾ ਦੇ ਸੰ ਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱ ਤਵ
ਨਹ । ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਪਾਸਟ ਹੋਏ ਫ਼ੇਰ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਤ ਵੈ ਯਵੰ ੀ ਬਣੋਗੇ ਤ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ ਦੇ ਬਾਦ ਕੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਚੱ ਤਰ ਆਿਦ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਸਾਡੇ ਵੱ ਡੇ ਸੀ,
ਇਹ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਨਾਪਾਸ ਤ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਕਸੇ
ਾਸਤ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਿਲਬੇਟ ਕਰੋ, ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ।
ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਨਹ ਕਹ ਗੇ ਿਕ ਿਕ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ। ਸਭ ਕਿਹਣਗੇ ਮਨ ਦੀ ਤੀ ਿਕਵ ਿਮਲੇ ?
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਖ - ਤੀ ਦੋਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੀ ਹੈ ਥੇ ਸੁੱ ਖ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਅ ਤੀ ਹੈ, ਥੇ ਦੁੱ ਖ ਹੈ।
ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ - ਤੀ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਦੁੱ ਖ - ਅ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਾਵਣ ਨ ਿਕੰ ਨਾ ਤੁੱ ਛ
ਬੁੱ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹ ।
ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਤੁਸ ਹੀ ਆਕੇ ਭ ਟਾਚਾਰੀ ਪਿਤਤ ਨੂੰ
ੇ ਠਾਚਾਰੀ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ। ਭ ਟਾਚਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਜੋ ਗਾਇਨ ਹੈ ਉਨ ਦਾ ਅਰ ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਰ ਨਹ ਸਮਝਦੇ।
ਬਾਬਾ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਆਤਮਾਵ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਰੀਰ ਹੈ ਰਥ, ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਅਰਥਾਤ
ਿਜਸਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹ ਖ ਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹ ਖਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ ਕਦੀ ਨਹ
ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਮਰਲੋ ਕ, ਇਹ ਹੈ ਿਮਤੂਲੋਕ। ਅਮਰਲੋ ਕ, ਿਮਤੂਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਸੰ ਪਲ ਸਮਝਾ ਦਾ ਹ - ਿਸਰਫ਼ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਸਾਧੂ - ਸੰ ਿਨਆਸੀ
ਆਿਦ ਵੀ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ......ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋਗੇ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ........ਸੱ ਚ ਤ ਕਦੀ ਲੁੱਕ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ
ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ
ਤੁਸ ਸਭ ਆਿ ਕ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾ ੂਕ ਦੇ। ਉਹ ਆਿ ਕ - ਮਾ ੂਕ ਤ ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ
ਆਿ ਕ ਹੋ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਹੇ ਪਭੂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਬੱ ਚੇ ਸਭ ਬਾਪ ਤ ਹੀ ਮੰ ਗਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਜਦੋ
ਦੁੱ ਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਦੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਬਾਬਾ ਆਕੇ
ਸਦਗਤੀ ਦਵੋ। ਿਜਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੱ ਚਾ ਦਵੋ। ਅੱ ਛਾ, ਬੱ ਚਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱ ਚਾ ਨਹੀ
ਹੋਇਆ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਈ ਵਰ ਦੀ ਭਾਵੀ। ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਤ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਣ ਤ ਫ਼ੇਰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਾ।
ਉਨ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ 5 - 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਦ ਆ ਦਾ ਹ । ਇਹ 4 ਯੁਗ
ਿਬਲਕੁਲ ਇਕਵਲ(ਬਰਾਬਰ) ਹਨ। ਸਵਾਸਿਤਕਾ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਤਾ ਜੋ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸਵਾਸਿਤਕਾ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿਕਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਘਾਟਾ ਿਕਵ ਪਦਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਪਦੇ - ਪਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ
ਘਾਟਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ - ਿਜੱ ਤ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੈ ਤ ਸੁੱ ਖ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਨਹ ਤ ਸੁੱ ਖ ਨਹ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਦੋਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਤ ਹੈਪੀਨਸ ਹੈ ਹੀ।
ਜਦੋ ਕੋਈ ਰੀਰ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ ਤ ਮੁੱ ਖ ਤ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗ ਪਧਾਿਰਆ। ਪਰ ਅੰ ਦਰ ਦੁੱ ਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਤ ਹੋਰ ਹੀ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫ਼ੇਰ ਉਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ
ਬਾਪ ਆਕੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਝਾੜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਨ ਨਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਉਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਜ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਪਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਤੀ ਪਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ, ਪਮਾਤਮਾ ਦੀ
ਕਤੀ ਿਕਵ ਪਵੇ ਕਰੇਗੀ! ਿਵਚਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਬੈਠ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਮ ਿਕਹਾ ਸੀ ਮ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱ ਢੇ ਤਨ ਿਵੱ ਚ
ਆ ਦਾ ਹ , ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦਾ ਹ । ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਟ ਨ ਤ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੂਡਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ ਨ ਿਵਨਾ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਸਮਿਝਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ।
ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਸਮਝਦੇ ਗਏ। ਿਜਵ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ,
ਪੜਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਸਟੂਡਟ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਣਗੇ ਪੜਨ ਦਾ। ਬਹਮਾ - ਿਵ ਨੂੰ - ੰ ਕਰ ਤ ਹੈ ਸੂਖ ਮਵਤਨਵਾਸੀ।
ਉਨ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਹਰ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਆਪੇਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਪ ਨ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛ ਨਹ
ਸਕਦੇ। ਉਪਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿ ਵ ਪਮਾਤਮਾ ਫ਼ੇਰ ਦੇਵਤਾ, ਉਨ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਿਕਵ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ
ਪਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਬਾਪਦਾਦਾ। ਬਾਪ ਵੱ ਖ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਬਾਪ ਿ ਵ, ਦਾਦਾ ਬਹਮਾ ਹੈ। ਵਰਸਾ ਿ ਵ
ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਗਏ ਬਹਮਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ। ਬਾਪ ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਪਲੈ ਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰਵਨ ਭਗਤ ਇਹ ਹੈ। 84 ਜਨਮ ਵੀ ਇੰ ਨ ਲਏ ਹਨ। ਸ ਵਰਾ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਵੀ ਇਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਨ
ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਕਲਯੁੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ ਵਰਾ ਹੈ। ਪਿਤਤ ਹੈ ਨਾ ਫ਼ੇਰ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਵੀ ਇਵ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ

ਆਇਰਨ ਏਜਡ ਵਰ ਡ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਏਜਡ ਵਰ ਡ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਜੋ ਿਪੱ ਛੇ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 84
ਜਨਮ ਥੋੜੇਹੀ ਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱ ਟ ਜਨਮ ਲੈ ਣਗੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾ ਿਕਵ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
- ਸਭਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਨਮ ਕੌ ਣ ਲੈ ਣਗੇ? ਸਭਤ ਘੱ ਟ ਜਨਮ ਕੌ ਣ ਲੈ ਣਗੇ? ਇਹ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜ਼। ਬਾਪ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ, ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ
ਹੈ। ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਨਤੀ - ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ
ਜਾਣਦੇ ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਕਵ ਜ ਣਨਗੇ? ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹਣ ਮਾਤਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ।
ਤੁਸ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ 84 ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਰ ਨੂੰਿਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ
ਿਕੰ ਨਾ ਪਾਰ ਨੂੰਿਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵ ਤ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤ ਚ ਤੇ ਚ ਰਾਜਾਈ ਪੱ ਦ ਪਾ ਦੇ ਹਨ,
ਕੋਈ ਤ ਪਜਾ ਿਵੱ ਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹ , ਇੰ ਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੁੱ ਖਧਾਮ, ਬਿਹ ਤ। ਪਾਸਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਉਦ ਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਉਪਰ ਛੱ ਤ
ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਦਲਵਾੜਾ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਿਦ ਦੇਵ ਆਿਦ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਥੱ ਲੇ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ
ਹਨ। ਉਪਰ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਾਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਦਰ ਨ ਕਰਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਰੱ ਖਣਗੇ। ਸਮਝਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਤ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤੁਸ ਸਭਤ ਪਿਹਲੇ ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਇਓਗਾਫੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਤ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ
ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ
ਸੋਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਬਣਾਵ ਗੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਗੇ। ਜੋ ਸਰਿਵਸੇਬੁਲ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਿਪਚੂਅਲ ਨਾਲੇ ਜ਼
ਸਿਪਚੂਅਲ ਫ਼ਾਦਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਪਚੂਅਲ ਫ਼ਾਦਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੁੱ ਖ ਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਆ ਦੇ ਹੀ
ਅੱ ਧੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ 84 ਜਨਮ ਿਕਵ ਹੋਣਗੇ? ਸਭਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਨਮ ਅਸ ਲਦੇ ਹ । ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ
ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੀ ਹੈ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪਿਤਿਗਆ ਕਰ ਫ਼ੇਰ ਜੇਕਰ
ਪਿਤਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਹਡਗੋਡੇ ਇੱ ਕਦਮ ਟੁੱ ਟ ਪਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ 5 ਮੰ ਿਜ਼ਲਾ ਤ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਬੁੱ ਧੀ ਹੀ ਮਲੇ ਛ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,
ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ ਖ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱ ਖ ਤ ਕੁਝ ਿਨਕਲੇ ਗਾ ਨਹ ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। 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. ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਸਮਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਨੂੰ ਅਕਾਲਮੂਰਤ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ

ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।

2. ਸੱਚਾ - ਸੱ ਚਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਮੈਸਜਰ ਬਣ ਸਭਨੂੰ

ਤੀਧਾਮ, ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਸੰ ਗਮਯੁਗ

ਤੇ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੰ ਪੰ ਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਭਵ:
ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਤ ਮੁਕਤ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ
ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰ ਅਨਕ ਿਵਅਰਥ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ
ਅੱ ਗੇ ਮਾਇਆ ਠਿਹਰ ਨਹ ਸਕਦੀ । ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਸਦਾ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਚੱ ਲ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਸਵੈ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਸੁਜਾਗ, ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹ ਪਾ ਦੀ। ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ
ਅਟੇ ਨ ਰੂਪੀ ਚਕੀਦਾਰ ਸੁਜਾਗ ਹੈ ਉਹੀ ਸਦਾ ਸੇਫ਼ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਇਵ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ੁਭ ਜ ੇ ਠ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ
******

