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ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਿਜਵ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਇਵ ਬਾਪ ਵੀ ਇਸ ਦਾਦਾ ਦੇ
ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਤੇ ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਨਹ "
ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਉਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਨ ਦਾ ਸੱ ਚਾ ਲਵ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਣਗੇ, ਝਗੜਣਗੇ ਨਹ । ਉਨ ਦੀ
ਕੁਿਦ ਟੀ ਕਦੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਭੈਣ - ਭਰਾ ਬਣੇ ਤ ਗੰ ਦੀ ਿਦ ਟੀ
ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੀ।
ਛੱ ਡ ਵੀ ਦੇ ਆਕਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ.....

ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਛੱ ਡਕੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਛੱ ਡਕੇ ਇੱ ਥੇ ਆਕੇ ਬੈਠ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਾ ਤੱ ਤਵ ਤ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ। ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਹੈ ਉਹ
ਮਹਾਤੱ ਤਵ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਬਗ਼ੈਰ ਰੀਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ। ਿਜਵ ਆਕਾ ਿਵੱ ਚ ਿਸਤਾਰੇ ਖੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਵ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ - ਛੋਟੀ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਦਵਯ ਿਦ ਟੀ ਬਗ਼ੈਰ ਵੇਿਖਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਿਜਵ ਸਟਾਰ ਿਕੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਵ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਿਬੰ ਦੀ ਿਮਸਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਤ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਛੱ ਡਕੇ ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਇਹ ਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ। ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ - ਦੂਰਦੇ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ.....। ਤੁਸ
ਆਤਮਾਵ ਿਜੱ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਦੇ । ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਸਦੀ ਬਾਬਾ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦੇ। ਖ਼ੁਦ ਤ ਵਾਣੀ ਤ ਪਰੇ ਵਾਨਪਸਥ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹ । ਉਹ ਤ ਦੁੱ ਖ - ਸੁੱ ਖ ਤ ਿਨਆਰੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੁਸ ਤ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਦੁੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਆ ਦੇ ਹੋ।
ਓਮ

ਤੀ ਹੁਣ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਨ ਆਕਾ

ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਭੈਣ - ਭਰਾ ਹ । ਇੱ ਕ - ਦੋ ਿਵੱ ਚ ਕੁਿਦ ਟੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਵੀ ਨਹ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਹੋ, ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਭੈਣ - ਭਰਾ ਹੋ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਵੇਖੋ ਿਕਵ ਹੈ। ਇਹ
ਗੱ ਲ ਕੋਈ ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹਨ। ਸਭਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਤ ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਵੀ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵ ਤ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਹ । ਪਿਹਲੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਤਾਨ ਸੀ, ਫ਼ੇਰ ਹੁਣ
ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਦੈਵੀ ਸੰ ਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਕੁਿਦ ਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹ । ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕੁਿਦ ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਕੁਿਦ ਟੀ ਰਾਵਣ
ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਵਾਏ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇੱ ਕ ਬਾਪ
ਨਾਲ ਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਤ ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ ਵਾਿਲਆ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਣਾ
ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਰਾਵਣਰਾਜ ਚਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਵਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇ ਿਕ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਿਜਵ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਕੇ,
ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਡੁਬਦੇ ਹਨ, ਿ ਵਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਿਮੱ ਟੀ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਣਾਏ ਪੂਜਾ ਕਰ ਫ਼ੇਰ ਿਮੱ ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਵ ਰਾਵਣ ਨੂੰ
ਵੀ ਬਣਾਕੇ ਫ਼ੇਰ ਜਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹੁਣ ਰਾਵਣਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਗ ਧੀ ਵੀ ਰਾਮਰਾਜ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ, ਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਵਣਰਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਇਸ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠ
ਜਲ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਪ ਆਕੇ ਫੇਰ ਤ ਉਨ ਤੇ ਿਗਆਨ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਸੁੱ ਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਘਾਹ ਿਨਕਲ ਆ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਕੰ ਨ ਕੰ ਗਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
ਹੁਣ ਫੇਰ ਿਗਆਨ ਵਰਖਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਭਾਵ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਜਵ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਬੈਿਰਸਟਰ
ਆਿਦ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਖ ਦੇ ਪ ਦੇ ਹਨ। ਭੀਲਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਵੀ ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਨਾ।
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਨ ਨ ਸਭਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਆਨ ਆਕੇ ਲੈ ਣਗੇ। ਸਭਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ੁਰੂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਤ ਅਸ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਭੇਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਿਗਆਨ

ਯੁਕਤ ਯਥਾਰਥ ਗੱ ਲ। ਬਰੋਬਰ ਅਸ ਹੀ ਸੋ ਪੂਜਯ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਸੋ ਪੂਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹ । ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਦੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ
ਿਗਆਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਸਿਤਕ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਨਤੀ - ਨਤੀ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲਕੇ ਇਹ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਆਿਦ ਸਭ ਆਕੇ ਆਸਿਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤ ਉਨ ਤੇ ਸਭ
ਿਵ ਵਾਸ ਥੋੜੇਹੀ ਕਰਣਗੇ। ਕਿਹਣਗੇ ਇਨ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ ਨ ਜਾਦੂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗਦੀ ਤੇ ਿਬਠਾਏ ਉਨ ਨੂੰ ਉਡਾ
ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੱ ਡਾ ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਡਰਾਮਾ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਆਿਦ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਿਕੰ ਨ ਸਟਰਸ ਖੁਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਵੀ ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣੋ। ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਹ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਉਪਰ
ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕਵ? ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਪਿਤਤ
ਬਣਨ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਦ ਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸ ਬਾਹਮਣ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਹ । ਈ ਵਰ ਨ ਸਾਨੂੰ
ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ੁਖ ਮਵਤਨਵਾਸੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਫਿਰ ਤੇ ਬਣ
ਰਹੇ ਹੋ। ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਹੈ ਟਾਕੀ, ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਮੂਵੀ, ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਹੈ
ਸਾਇਲਸ। ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਿਤਆਂ ਦਾ। ਿਜਵ ਗੋਸਟ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦਾ ਰੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੀਰ ਨਹ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ ਭਟਕਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਗੋਸਟ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਨੂੰ ਇਨ ਅੱ ਖ ਤ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਹੈ
ਸੂਖ ਮਵਤਨਵਾਸੀ ਫਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਲਵਤਨ, ਸੂਖ ਮਵਤਨ, ਸਥੂਲਵਤਨ - ਇਨ ਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ - ਿਫ਼ਰਦੇ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ ਅਸਲ ਮੂਲਵਤਨ ਦੇ ਰਿਹਵਾਸੀ
ਹ । ਹੁਣ ਅਸ ਥੇ ਜਾਵ ਗੇ ਵਾਇਆ ਸੂਖ ਮਵਤਨ। ਬਾਬਾ ਸੂਖ ਮਵਨ ਇਸ ਵ ਤ ਹੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਸੂਖ ਮ ਫ਼ੇਰ
ਸਥੂਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸੰ ਗਮਯੁਗ। ਇਨ ਨੂੰ ਈ ਵਰੀਏ ਯੁਗ ਕਹ ਗੇ, ਉਨ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਯੁਗ ਕਹ ਗੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਿਦ ਟੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਚ ਪਦ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ - ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਹੋ ਨਾ। ਫ਼ੇਰ ਘਰ
ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱ ਲ ਨਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸ ਸੰ ਗਦੋ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਹੰ ਸ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਆਂਤਿਰਕ ਰਗ ਨਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਗ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਕਹੋਗੇ ਮੋਹ ਦੀ ਬ ਦਰੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਧਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸ ਹੋ ਿਵ ਵ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਿਕੱ ਥੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਤਾਨ,
ਿਕੱ ਥੇ ਤੁਸ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇਕਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਜਵ ਿਕ
ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹ ਹਨ, ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਇਕਰਸ ਰੱ ਖਣਾ ਿਹਮੰ ਤ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਪਫੇਕਟ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ
ਿਮਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਬਣਨ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋ ਕਰਮਾਤੀਤ ਹੋਣ ਉਦ ਉਹ ਿਦ ਟੀ ਬੈਠ, ਉਦ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਨਾ
ਕੁਝ ਿਖ਼ੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਨ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਜਵ ਵੇਖਦੇ ਹੀ
ਨਹ ਹੋ, ਇਵ ਅਿਭਆਸ ਿਜਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਚ ਪਦ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜੇਹੀ ਹੈ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਤ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਿਨਆਸ ਕਰ
ਬੈਠ ਹ । ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤ ਹੁਣ ਸਵੀਟ ਸਾਇਲਸ ਹੋਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਿਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ
ਹੈ। ਤੁਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਵੀ ਹੈ - ਉਹ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਿਲਬੇਟਰ, ਗਾਇਡ ਹੈ। ਿਕ ਨ
ਕੋਈ ਗਾਇਡ ਨਹ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਤ ਤੁਸ ਵੀ ਸਭਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣਾ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ ਡਵ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ।
ਤੁਸ ਪ ਡਵ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਰ ਛੱ ਡਣਾ
ਹੈ। ਸਰਪ ਦਾ ਿਮਸਾਲ, ਭਮਰੀ ਦਾ ਿਮਸਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵ ਤ ਦੇ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋ। ਉਹ ਤ ਇਹ
ਧੰ ਧਾ ਕਰ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਬਸਥਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਪਿਰਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਿਦਨ ਲੱਕੀ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਦੈਵ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਬਠਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਰਸਮ ਚਲੀ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਿਬਖਪਤੀ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦ ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਚੱ ਲਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਦ ਾ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਦ ਦੀ ਦ ਾਵ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਦ ਾ। ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਤ ਨਹ ਹੈ ਨਾ। ਉਨ ਦੀ ਤ ਡਾਇਨਸਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ
ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਡਾਇਨਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱ ਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਾਖ ਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਰਾਜਿਤਲਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਫ਼ੇਰ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਨੂੰ
ਿਕਵ ਰਾਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਮ - ਬਾਪ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਧੋਕੇ ਰਾਜ - ਿਤਲਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ - ਭਾਗ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਾਖ ਤਕਾਰ
ਆਿਦ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰ ਝਣ ਦੀ ਲੌ ੜ ਨਹ । ਤੁਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰ
ਨਾਲ ਿਕੰ ਨੀ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਕੰ ਠ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕੰ ਨਾ

ਸਿਹਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਨਕ ਨ ਹੈ ਹੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਵੀ ਹੈ ਤ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱ ਕ ਹੀ
ਿਕਤਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗ ਦਾ ਿਕਤਾਬ ਵੱ ਖ ਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱ ਜਕਲ ਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਚਾਰ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਨਾਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਕੇ ਸਮਝਣ। ਆਿਖਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਯੋਗ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ
ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਚ ਪਦ ਪਾਵੇਗਾ। 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. ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਆਪੇਹੀ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਿਦ ਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ। ਈ ਵਰ ਨ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪਿਤਤ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦੀ ਿਖ਼ਆਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ।

2. ਸੰਪੂਰਨ, ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਉਪਰਾਮ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ

ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਇਕਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ੇ ਠ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਭਵ:
ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਧੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ
ਬੱ ਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਚਦੇ, ਗਾ ਦੇ, ਉਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਹੈ। ਤ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਰਿਹਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਦਾਤਾ ਬਣਕੇ ਹਰ ਘੜੀ ਇੱ ਕ ਦੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ, ਬਹੁਤ
ਚੰ ਗਾ ਕਿਹ ਵਧਾਈਆਂ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹੋ - ਇਹੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ੇ ਠ ਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸਰਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ ਤ ਵਧਾਈਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਪਣਾ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈ ਣਾ - ਇਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਸਵਰੂਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਹਜ ਿਵਧੀ ਹੈ।
******

"ਮਾਤੇ ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਵਾਕੇ "
"ਅੱ ਧਾ ਕਲਪ ਿਗਆਨ ਬਹਮਾ ਦਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਅੱ ਧਾ ਕਲਪ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰਾਤ"
ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਬਹਮਾ ਦਾ ਿਦਨ, ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਬਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਮਾਤਮਾ ਆਕੇ
ਹਨਰੇ ਦੀ ਅੰ ਤ ਕਰ ਸੋਝਰੇ ਦੀ ਆਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੈ ਰੋ ਨੀ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹਨਰਾ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਦੂਰ ਿਕੱ ਥੇ ਲੈ ਚਲ, ਿਚਤ ਚੈਨ ਿਜੱ ਥੇ ਪਾਈਏ....ਇਹ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਦੁਨੀਆਂ, ਿਜੱ ਥੇ ਚੈਨ ਨਹ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਹੈ ਚੈਨ, ਨਾ ਹੈ ਬੇਚੈਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਚੈਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਿਜਸ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ ਹੁਣ
ਤੁਸ ਚੈਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੇ ਕੋਈ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਜ ਨਹ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਡੰ ਡੇ ਖਾ
ਕਰਮ - ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ੁੱ ਧ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਥੇ ਨਾ ਅ ੁੱ ਧ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ, ਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਆਤਮਾ
ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਭੁਲਈਆਂ ਦਾ ਅਨਾਿਦ ਖੇਡ ਹਰ ਿਜੱ ਤ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਸ
ਇਸ ਸਰਵ ਕਤੀਮਾਨ ਪਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰ ਿਵਜੈ ਪਾ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅੱ ਛਾ! ਓਮ ਤੀ।

