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ਓਮ

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੜਨੀ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭਨੂੰ
ਤੀਧਾਮ ਅਤੇ
ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ"
ਜੋ ਸਤੋਪਧਾਨ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਹਨ ਉਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਗਆਨ ਧਨ ਨਾਲ
ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਣਗੇ। 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਉਣਗੇ।
ਓਮ ਨਮੋ ਿ ਵਾਏ......

ਤੀ ਭਗਤ ਿਜਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਉਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਹੋ, ਤ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਿ ਵਾਏ ਨਮ:। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਨਮ: ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਮ: ਕਦੀ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਹਨ,
ਇਨ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਨਮ: ਨਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ
ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਲੋ ਨ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ - ਬਾਪ ਤ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਿਕਵ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਵੀ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਿਤਯੁਗ ਹੈ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਆਤਮਾਵ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੀਧਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤੀਧਾਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹ । ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੁੱ ਖਧਾਮ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਹੁਣ
ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹ । ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਨਾ।
ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਿਜਨ ਪੜੋਗੇ, ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੁਰ ਾਰਥ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਿਤੱ ਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਢੱ ਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਤੋਪਧਾਨ ਪੁਰ ਰਥੀ ਜੋ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ ਧਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ
ਉਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜਾ
ਸੁੱ ਖ ਬਾਕੀ ਤ ਦੁੱ ਖ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਿਕੱ ਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱ ਖ, ਿਕੱ ਥੇ ਇਹ
ਦੁੱ ਖ! ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਈ ਵਰ ਅਰ ਦਾਨ ਪੁੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਤ ਸਮੁੱ ਖ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਈ ਵਰ ਅਰ ਦਾਨ - ਪੁੰ ਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਚੰ ਗਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਪਾਪ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ
ਉਸਨੂੰ ਇਵ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪੁੰ ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਕਰਕੇ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱ ਖ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ ਤੁਸ ਭਿਵੱ ਖ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸੁੱ ਖੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸੁੱ ਖਧਾਮ।
ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਸ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੀਧਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੀਧਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ
ਦਾ ਸਿਹਜ ਮਾਰਗ। ਹੁਣ ਤ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ। ਕਲਯੁਗ ਤ ਸਿਤਯੁਗ, ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਜ
ਰਸਤਾ - ਬਗੈਰ ਕੌ ਡੀ ਖਰਚਾ ਤ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਿਕ ਿਕ ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਹਨ ਨਾ। ਬਾਪ ਿਬਲਕੁਲ ਸਿਹਜ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਿਹਜ ਰਾਜਯੋਗ, ਸਿਹਜ ਿਗਆਨ।
ਬਾਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਸੀਬੁਲ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਸਸੀਬੁਲ ਹਨ ਨਾ। ਭਾਵ ਿਕ ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਿਲਖ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਝੂਠ ਕਲੰਕ। ਿਕ ਨ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਮਈਆ ਮ ਨਹ ਮਾਖਨ ਖਾਇਓ....ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵੀ ਅਰ ਨਹ
ਸਮਝਦੇ। ਮ ਨਹ ਮਾਖਨ ਖਾਇਓ, ਤ ਬਾਕੀ ਖਾਧਾ ਿਕਸਨ? ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬੱ ਚੇ ਮੱ ਖਣ ਖਾਣਗੇ ਜ ਦੁੱ ਧ
ਪੀਣਗੇ! ਇਹ ਜੋ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਮਟਕੀ ਫੋੜੀ ਆਿਦ - ਆਿਦ - ਇਵ ਕਈ ਗੱ ਲ ਹਨ ਨਹ । ਉਹ ਤ ਸਵਰਗ ਦਾ ਫ਼ਸਟ ਿਪੰ ਸ ਹੈ।
ਮਿਹਮਾ ਤ ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ ਨਹ ! ਇਸ ਵ ਤ ਤ ਸਭ ਪਿਤਤ ਹਨ ਪਰ
ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵੀ ਗਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੀਮੇਲਸ ਿਵੱ ਚ ਮੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਲਸ ਿਵੱ ਚ ਨਾਰਦ
ਮੁੱ ਖ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱ ਕ ਹੈ ਭਗਤ ਮਾਲਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਿਗਆਨ ਮਾਲਾ। ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਤ ਰੁਦ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਣੇ
ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਰੁਦ ਮਾਲਾ ਤ ਿਵ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੁਦ ਮਾਲਾ ਹੈ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱ ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱ ਖ ਜਦ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਹੋ
ਸੋਭਾਿਗਆ - 100 ਪਤੀ ਤ ਦੁਰਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਤ ਅਸ ਸੋਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਬਣਦੇ ਹ । ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਤ ਕਾਮ ਕਟਾਰੀ ਦੇ ਥੱ ਲੇ
ਗਈਆਂ ਨਹ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਾਮ ਕਟਾਰੀ। ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਰੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਗਆਨ ਦੇ
ਅਸਰ ਸਤਰ, ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਅਸਤਰ ਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਹੈ ਿਹੰ ਸਕ ਚੀਜ਼ । ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ

ਹੈ ਿਕ ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਿਹੰ ਸਾ ਹੀ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵਖਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਉਨ ਨ ਫ਼ੇਰ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਗੱ ਲ ਿਵਖਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੈ ਅਰਥਾਤ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ
ਕੁੱ ਲ ਭੂ ਣ, ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ। ਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ 84 ਜਨਮ ਦਾ ਅਤੇ
ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਧਰਮ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਚੰ ਦਵੰ ੀ। ਦੋਨ ਨੂੰ ਿਮਲਾਕੇ ਸਵਰਗ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਸਭਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਿਜਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸ ਪੜਕੇ
ਹੁਿ ਆਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ
ਵੰ ਾਵਲੀ ਨਹ ਬਣੇ ਤ ਿ ਵਬਾਬਾ ਤ ਵਰਸਾ ਿਕਵ ਲੈ ਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਣੇ ਹੋ ਬਾਹਮਣ। ਵਰਸਾ ਿ ਵਬਾਬਾ ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ
ਭੁੱ ਲਣਾ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਆਇੰ ਟ ਨਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ 84 ਜਨਮ ਦੀ। ਪੌੜੀ ਉਤਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਿਹਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋ ਪੌੜੀ ਚੜਦੇ ਹਨ ਤ ਕਮਰ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਦੇ ਿਕਵ ਚੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਲਫ਼ਟ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਫ਼ਟ
ਦੇਣ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਚੜਦੀ ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਸਾਡੀ ਚੜਦੀ ਕਲ ਹੈ। ਮੋਸ
ਿਬਲਵੇਡ ਬਾਬਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਉਨ ਿਜਹੀ ਿਪਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਸਾਧੂ - ਸੰ ਤ ਆਿਦ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਉਸ ਇੱ ਕ ਮਾ ੂਕ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਉਨ ਦੇ ਆਿ ਕ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਿਸਰਫ਼ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਕਿਹ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੀਰ ਤ ਹੈ ਨਹ । ਉਹ ਹੈ ਪਰਮ
ਆਤਮਾ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਪਮਾਤਮਾ। ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਿ ਵ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਰੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਪਦੇ
ਹਨ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਿ ਵ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਮਨੁੱਖ ਨ ਅਨਕ ਨਾਮ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਏ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬੰ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਬਾਬੁਰੀਨਾਥ ਦਾ ਮੰ ਿਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਵ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਿਡਆਂ ਤ ਫੁੱ ਲ ਬਣਾ ਦਾ ਹ ।
ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤ ਪਿਹਲੀ ਗੱ ਲ ਮੁੱ ਖ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਉਨ ਤ ਹੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਿਲਕ ਹਨ ਨਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਤ ਨਹ ਹਨ ਨਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਕਲ
ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਗੋਰੇ ਫ਼ੇਰ ਸ ਵਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਖਾਦ ਪਦੀ ਹੈ, ਸ ਵਰੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਸਾਰਾ ਇਨ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਬਹਮਰੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਚਜ ਕਰ ਆਪਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਕੀ ਚਜ ਕਰਦੇ
ਹਨ! ਿਚੱ ਟੇ ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੇਰੂ ਕੱ ਪੜੇ ਪਵਾਕੇ ਮੱ ਥਾ ਮੂੜਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਤ ਇਹ ਿਗਆਨ ਲਦੇ ਹੋ। ਇਵ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ
ਿਜਹਾ ੋਭਨੀਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਹੁਣ ਤ ਪਿਕਤੀ ਵੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਕਾਰਕ ਹੈ।
ਆਸਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਕੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦਵ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਪਰਮ
ਦੁੱ ਖ। ਥੇ ਫ਼ੇਰ ਪਰਮ ਸੁੱ ਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਪਰਮ ਦੁੱ ਖ ਤ ਪਰਮ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਸਭ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਿਜਨ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਲੈ ਲੳ। ਨਹ ਤ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ
ਪ ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਰ ਅਸ ਕੁਝ ਨਹ ਿਲਆ। ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਭੰ ਭੋਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਉਦ ਕੁੰ ਭਕਰਨ ਦੀ ਨ ਦ ਤ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਏ - ਹਾਏ ਕਰ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਏ - ਹਾਏ ਦੇ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹਾਏ - ਹਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਦੇ ਢੇਰ ਮਰਣਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ
ਸਤਯੁਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਹੈ ਸੰ ਗਮ। ਇਸਨੂੰ ਪੁਰ ੋਤਮ ਯੁਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨ
ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਚੰ ਗੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਥਾ
ਆਿਦ ਵੀ ਨਹ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱ ਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ, ਨਾ ਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਹਨ, ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਫ਼ੇਰ ਹੱ ਥ
ਿਕਸਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਨ ਾਨ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੇ ਆਤਮਾ, ਤੁਸ ਹੱ ਥ ਿਕ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੋ?
ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱ ਥ ਜੋੜਨਾ ਨਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱ ਥ ਜੋੜਣਗੇ, ਕੋਈ
ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱ ਥ ਜੋੜਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਥ ਜੋੜਨਾ ਨਹ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਮੇਰਾ ਲੋ ਨ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਹੱ ਥ ਜੋੜਦੇ
ਹਨ ਤ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱ ਚ ਜੋੜਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰ ਧਨ ਤ ਛੁਟਕੇ ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ
ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਤ ਿਜਵ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਸੱ ਪ ਦਾ ਿਮਸਾਲ ਹੈ। ਭਮਰੀ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਿਕੰ ਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਭਮਰੀ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ, ਜੋ ਿਵ ਯ ਸਾਗਰ ਿਵੱ ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਕੱ ਢ
ੀਰਸਾਗਰ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਚਲੋ ਤੀਧਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰ ਨਾ ਮੱ ਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਤ ਿਮਲਦੀ ਨਹ । ਹ , ਮੁਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਦੁੱ ਖ ਤ ਛੁੱ ਟ ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਜ ਦੇ
ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਿਪੱ ਛੇ ਫ਼ੇਰ ਜੀਵਨਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਪੌੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਸੁੱ ਖ ਭੋਗ ਫ਼ੇਰ ਉਤਰਦੇ - ਉਤਰਦੇ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਸਭਨੂੰ

ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।
ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਵ ਤ ਮਨੁੱਖ ਰੀਰ ਛੱ ਡਦੇ ਹਨ ਤ ਉਸ ਵ ਤ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਸਜਾਵ
ਭੋਗਣੀਆਂ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਵ ਕਾ ੀ ਕਲਵਟ ਖ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿ ਵ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ ਹੁਣ ਬਲੀ ਚੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਗੱ ਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ ਿ ਵ ਤੇ ਜਾਕੇ ਬਲੀ ਚੜਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਵਾਿਪਸ ਤ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਬਿਲਹਾਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਪਾਪ ਕੱ ਟ ਜ ਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਨਵ ਿਸਰੇ ਤ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਇਸ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਵ ਤ ਸਭਦੀ ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਕੇ ਸਰਵ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹ । ਸਭਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ । ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ ਇਸਲਈ ਹੁਣ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਵ ਤ ਇਸਤੀ ਦੇ ਮੱ ਥੇ ਤੇ ਮਟਕੀ ਿਵੱ ਚ ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਰਸਮ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੀ ਦੇ ਮੱ ਥੇ ਤੇ ਮਟਕੀ ਿਵੱ ਚ ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਨਹ ਜਗਾ ਦੇ,
ਿਕ ਿਕ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤ ਈ ਵਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਈ ਵਰ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜੋਤੀ ਿਕਵ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਤ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਤ
ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਦਾ ਹ । ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹਮਾ - ਸਮਾਜੀ ਫ਼ੇਰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ,
ਸਦੈਵ ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਫ਼ੇਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀ
ਜੋਤੀ (ਆਤਮਾ) ਵੱ ਡੀ ਜੋਤੀ (ਪਮਾਤਮਾ) ਿਵੱ ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਕ ਮਤ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤ ਅਥਾਹ
ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਹੀ
ਭਿਵੱ ਖ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਭ ਪੜਾਈਆਂ ਇੱ ਥੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਕੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਪਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਿਰਹਾ। ਪ ਡਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱ ਤਾ
ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਡ - ਗੌਡੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਇੱ ਥੇ ਤ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਹਨ। ਕਾਮ ਕਟਾਰੀ ਚਲਾਏ ਿਕੰ ਨਾ ਦੁੱ ਖੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁ ੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਸ ਿਬਲਵੇਡ ਮਾ ੂਕ ਹੈ। ਅਸ ਆਿ ਕ ਉਨ ਨੂੰ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਤੁਸ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਇਆ ਹ , ਤੁਸ ਮੇਰੀ ਮਤ ਤੇ ਚਲੋ । ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਿਸਵਾਏ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਭਸਮ ਨਹ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਸ ਜਨ ਤ ਰਾਏ ਪੁੱ ਛਦੇ ਰਹੋ।
ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ - ਇਵ - ਇਵ ਤੋੜ ਿਨਭਾਓ। ਜੇਕਰ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਗੇ ਤ ਕਦਮ - ਕਦਮ ਤੇ ਪਦਮ ਿਮਲਣਗੇ। ਰਾਏ ਲੀਤੀ ਤ
ਿਰਸਪਾਨਿਸਿਬਲਟੀ ਛੁੱ ਟੀ। 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. ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤ ਬੇਹੱਦ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈ ਵਰ ਅਰ ਦਾਨ - ਪੁੰ ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਧਨ ਨਾਲ

ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਸਭਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

2. ਇਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ ਨੂੰ ਸਰਵ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਜੀਵਨਮੁਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਹਮਰੀ ਵ ਗ ਭੂੰ - ਭੂੰ ਕਰ ਆਪ

ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਧਾਰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਭਵ:
ਿਜਵ ਬਾਪ ਸਧਾਰਨ ਤਨ ਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਤੁਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਵ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਵ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤ ਕਰਮ
ਭਾਵ ਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਥਤੀ ਚੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਵ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਸਦਾ ਚੀ ਹੋਵ।ੇ ਡਬਲ
ਲਾਇਟ ਬਣ ਚੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਸਦੈਵ ਇਹੀ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਿਕ
ਅਵਤਿਰਤ ਹੋਕੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ੇ ਠ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਤ ਸਧਾਰਨ ਕਰਮ ਅਲੌ ਿਕਕ
ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਤਿਮਕ ਿਦ ਟੀ - ਿਵਤੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
******

