27-03-20
ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਓਮ

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਬਾਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਬੈਠ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ ਕਦਮ
- ਕਦਮ ਤੇ ਰਾਏ ਲਦੇ ਰਹੋ ਉਦ ਚ ਪਦ ਿਮਲੇ ਗਾ"
ਸਜ਼ਾਵ ਤ ਛੁੱ ਟਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵ ਤ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਮਤਵ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ - ਸਾਡਾ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਮੋਹ ਤ
ਨਹ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਸਭ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਚੁਕਤੁ ਕਰਨ
ਹਨ ਉਦ ਹੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸਜ਼ਾ ਚ ਪਦ ਿਮਲੇ ਗਾ।

ਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸ ਿਕਸਦੇ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਹੋ? ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਪਵੇ ਤ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਇਸ

ਦਾਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਥੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਚੱ ਠੀ ਿਲਖਣੀ
ਪਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਸਮੁੱ ਖ ਹੋ। ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਿਕਸਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਚ ਤ ਚ ਦੋ ਅਥਾਿਰਟੀ।
ਬਹਮਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਿ ਵ ਹੈ ਿਨਰਾਕਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚ ਤੇ ਚ ਅਥਾਿਰਟੀ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਿਕਵ ਿਮਲਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!
ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਿਜਸਨੂੰ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਕਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਉਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਹੋ। ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਬੈਠ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਵ - ਇਵ ਚਲੋ । ਹੁਣ ਬਾਪ
ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਚਲੋ ਗੇ ਤ ੇ ਠ ਤ ੇ ਠ ਬਣੋਗ।ੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ ਚ ਤੇ ਚ ਬਾਪ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਚ ਤੇ ਚ ਮਰਤਬਾ
ਪਾ ਦੇ ਹ । ਮਨੁੱਖ ਿਸ ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਚ ਤ ਚ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਜਾਕੇ ਇੰ ਨਾ ਚ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਿਕੱ ਥੇ ਉਹ
ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ, ਿਕੱ ਥੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਬਰੋਬਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪਿਹਲੇ ਇਵ ਸੀ, ਅਸ
ਹੀ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸੀ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਨਹ ਹੈ। ਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਥੋੜੇਹੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਘੋਰ ਅੰ ਿਧਆਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨ ਆਕੇ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ ਬਹਮਾ ਸੋ ਿਵ ਨੂੰ, ਿਵ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹਮਾ ਿਕਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਬੜੀ ਗਿਹਰੀਆਂ ਰਮਣੀਕ ਗੱ ਲ
ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਿਸਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਕੋਈ ਪੜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਆਕੇ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ।
ਿਕ ਨ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਕੇ ਸੁੱ ਖੀ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਫ਼ੇਰ ਮ ਆਪਣੇ ਿਨਰਵਾਣਧਾਮ ਿਵੱ ਚ
ਚਲਾ ਆ ਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ
ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਕੌ ੜੀ ਖ਼ਰਚਾ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪਾਈ - ਪੈਸਾ ਭੇਜ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਿਵੱ ਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਿਜਸਨ ਿਜਨ ਖਜ਼ਾਨ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ ਹੀ ਹੁਣ
ਪਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਨਾ ਘੱ ਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਹੈ ਇਸਲਈ ਿਫ਼ਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਬਗ਼ੈਰ
ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਅਸ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਥੇ ਮੋਹਜੀਤ
ਰਾਜਾ - ਰਾਣੀ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਮਮਤਵ ਿਕ ਰਖੀਏ। ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਹੋਪਲੈ ਸ ਹੈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਉਨ ਤ ਮਮਤਵ ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੀਰ
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਫ਼ੇਰ ਉਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ! ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੀ ਿਦਲ ਤ
ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ - ਸਾਡਾ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਮੋਹ ਤ ਨਹ ਹੈ? ਨਹ ਤ ਉਹ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਹੋਣਗੇ ਤ ਇਹ
ਪਦ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਭ ਆਉਣਗੇ - ਉਹ ਕੋਈ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਖ਼ਾਕੇ, ਚ ਪਦ
ਪਾਉਣਾ। ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਚੁਕਤੁ ਕਰੋਗੇ ਤ ਫ਼ੇਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਖਾਵਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤ
ਸਾਡਾ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾਵ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਭਤ ਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਥੋੜੇਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ
ਿਕਵ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ ਹੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ
ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ ਦਾ ਇਹ ਰਥ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਭਾਗੀਰਥ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ
ਆ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ 84 ਜਨਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣ ਚੁਕੇ ਹੋ ਇਹ
84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਤ ਛੁੱ ਟ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੌੜੀ ਉਤਰਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ

ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਚੜਨ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਇਹ ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸ ਿਤਲੋ ਕੀਨਾਥ,
ਿਤਕਾਲਦ ੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਅਸ ਿਤਲੋ ਕੀਨਾਥ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹ ? ਹੁਣ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਸੱ ਿਖਆ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ - ਅੱ ਗੇ ਇਸ ਡਰੈਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹੀ ਮਕਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਕਦੀ ਿਮਲੇ ਹੋ? ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹ ਬਾਬਾ, ਕਲਪ - ਕਲਪ ਿਮਲਦੇ ਹ । ਤ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰੀ ਨ ਠੀਕ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਝਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੜੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਨਾਮ ਰੂਪ ਤ ਿਨਆਰਾ ਹੈ, ਤ ਫੇਰ ਬੱ ਚੇ ਿਕਥ ਆਉਣਗੇ! ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤ ਿਨਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ! ਅੱ ਖਰ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਬਲਕੁਲ
ਗ਼ਲਤ। ਿਜਨ ਨ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਸਮਿਝਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ ਦੀ ਹੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਗਾ। ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖੋ ਿਕਵ - ਿਕਵ ਦੇ
ਆ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਲਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਕੁਲ ਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਝਾੜ, ਡਰਾਮਾ, 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ। ਇਵ ਵੀ ਨਹ , ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਨਾਸਿਤਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪੀਤ ਰੱ ਖ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਨ
ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ। ਿਵਘਨ ਤ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ ਦੀ ਪਵਾਹ ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣ।ੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁ ੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇਗੀ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਹੁਣ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ
ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਵ - ਇਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ ਪਿਤਤ ਤ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਿਹਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਪੱ ਛੇ ਬਰਾਤ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਬਰਾਤ। ਸਭਨੂੰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਜਾਣਾ ਤ ਹੈ, ਇਨ
ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਝੁੰ ਡ ਿਕਵ ਨੰਬਰਵਾਰ ਜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕੰ ਨੀ ਥ ਲਦੇ ਹਨ, ਿਕੰ ਨਾ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਜਾਗੀਰ ਆਿਦ
ਚਾਹੀਦੀ। ਆਤਮਾ ਤ ਹੈ ਿਬੰ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਆਤਮਾ ਿਕੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਥ ਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕਾਰੀ ਝਾੜ
ਅਤੇ ਿਨਰਾਕਾਰੀ ਝਾੜ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ! ਉਹ ਹੈ ਿਬੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਝਾੜ। ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਬਾਪ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਬਠਾ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਵਾਏ ਇਹ ਗੱ ਲ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਰਿਚਅਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਿਤਕਾਲਦ ੀ, ਆਸਿਤਕ
ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਆਸਿਤਕ ਨਹ । ਉਹ ਹੈ ਹੱ ਦ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪੜਾਈ। ਉਹ ਅਨਕ ਟੀਚਰਸ
ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਇਹ ਇੱ ਕ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ
ਟੀਚਰ ਤ ਸਾਰੇ ਵਰ ਡ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭਨੂੰ ਤ ਪੜਨਾ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਤ ਬਹੁਤ ਭੱ ਜਣ, ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਲਈ। ਗੇਟ - ਗੇਟ ਗਡ ਫ਼ਾਦਰ ਏਡਮ ਿਵੱ ਚ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱ ਕਦਮ ਭੱ ਜ ਆਏ। ਬਾਪ ਦੀ ਪਤੱ ਖਤਾ ਉਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਲੜਾਈ
ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਨਕ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ
ਇੱ ਕ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੰ ਡ ਨਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੁੱ ਲ
ਥੋੜੇਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ
ਵਾਨਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਦੋ ਪੈਸੇ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੂਬਹੂ ਕਲਪ
ਪਿਹਲੇ ਿਮਸਲ। ਤੁਸ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਤੁਸ ਵੀ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸ ਕਲਪ ਕਲਪ ਬਾਬਾ ਤ ਪੜਦੇ ਹ । ੀਮਤ ਤੇ ਚਲ ੇ ਠ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਖੁ ੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੀਮਤ ਤੇ। ਬਾਪ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋ। ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਬਣੋਗੇ ਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਭ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਦੀ ਅਸ ਿਫ਼ਕਰ ਿਕ ਕਰੀਏ। ਿਕਵ
ਸਜ਼ਾ ਖਾਵਗੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ
ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਿਕ ਜਾਈਏ। ਅਸ ਹ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੇ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੈ ਫ਼ੇਰ
ਿਹੰ ਦੁਸਥਾਨ ਨਾਮ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਿਹੰ ਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ ਹੈ। ਅਸ ਿਲਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹ ਤ ਵੀ ਉਹ ਿਹੰ ਦੂ
ਿਲਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ ਿਕ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਕਦੋ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰ ਨ ਬੀ.ਕੇ.
ਹਨ, ਇਹ ਤ ਫੈਿਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ! ਘਰ ਹੋ ਿਗਆ ਨਾ! ਬਹਮਾ ਤ ਹੈ ਪਜਾਿਪਤਾ, ਸਭਦਾ ਗੇਟ - ਗੇਟ ਗਡ ਫ਼ਾਦਰ। ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਬਣਦੇ ਹੋ ਫ਼ੇਰ ਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਜ ਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਗਆਨ ਅੰ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਿਗਆਨ
ਅੰ ਧੇਰ ਿਵਨਾ .....। ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸ ਏਵਰਹੇਲਦੀ ਏਵਰਵੇਲਦੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਨਚਰ - ਿਕਓਰ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਤਮਾ ਿਕਓਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਰੀਰ ਵੀ ਿਕਓਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਪਚੂਅਲ ਨਚਰ - ਿਕਓਰ। ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਹੈਪੀਨਸ 21
ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ ਿਲਖ ਦੇਵੋ ਰੂਹਾਨੀ ਨਚਰ ਿਕਓਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ

ਿਲਖਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦ ਤ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਪਿਹਲੇ ਸਤੋਪਧਾਨ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਵ ਬਣੇ? ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਮਨਮਨਾਭਵ, ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਮ ਗਰੰ ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ
ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਬਾਬਾ ਿਕੰ ਨੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ - ਇਵ - ਇਵ ਬੋਰਡ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨ ਵੀ ਇਵ ਬੋਰਡ
ਲਗਾਇਆ ਨਹ ਹੈ। ਿਚੱ ਤਰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖੇ ਹੋਣ। ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤ ਬੋਲੋ ਤੁਸ ਆਤਮਾ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ
ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਆਰਗਨਜ਼ ਿਮਲੇ ਹਨ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਰੀਰ ਤ ਿਵਨਾ ੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ
ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋ ਤ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ
ਹੈ। ਜੋ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਆਕੇ ਫੁੱ ਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਤ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ
ਿਲੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕ ਵੀ ਮੰ ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਬਾਪ ਵੀ ਮਨਮਨਾਭਵ ਦਾ ਮੰ ਤਰ ਦੇ ਫ਼ੇਰ ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਰਚੈ ਦਵੋ, ਲਾਇਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣੋ।
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਪੜਾ
ਿਰਹਾ ਹ , ਇਵ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ। ਮੁੱ ਖ ਨਾਲ ਿ ਵ - ਿ ਵ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ।
ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਿਜਵ - ਿਜਵ ਿਜਨ ਨ ਵਰਸਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਵ ਤ ਤੇ ਲੈ ਣਗੇ। ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕੁਝ ਹੋ
ਨਹ ਸਕਦੀ। ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ ਹੀ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤ ਫ਼ੇਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਥੱ ਪੜ ਨਹ ਖਾਵਗੇ। ਦੇਹ ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਵਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੇਰ ਸੋ ਗੁਣ ਪਾਪ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਉਤਰਨ ਿਵੱ ਚ 84 ਜਨਮ
ਲਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਚੜਦੀ ਕਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤ ਿਲਫ਼ਟ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵ ਨ ਿਨਕਲੀ ਹੈ।
ਅੱ ਗੇ ਤ ਕਮਰ ਨੂੰ ਹਥ ਦੇਕੇ ਪੌੜੀ ਚੜਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਜ ਿਲਫ਼ਟ ਿਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਲਫ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨਬੰ ਧ ਤੱ ਕ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ, 84 ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਵੀ ਜੋ ਿਪੱ ਛੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਝੱ ਟ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਗ਼ਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਪ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲ ਗੇ। 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. ਬਗ਼ੈਰ ਿਕਸੇ ਿਫ਼ਕਰ (ਿਚੰ ਤਾ) ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਰਾਜਧਾਨੀ

ੀਮਤ ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਵਘਨ ਦੀ ਪਵਾਹ ਨਹ ਕਰਨੀ
ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਿਜਨ ਨ ਮਦਦ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਣਗੇ, ਿਫ਼ਕਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ।

2. ਸਦਾ ਖੁ ੀ ਰਹੇ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਨਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਹੈ,ਅਸ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ

ਗੁਪਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਰਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਨਹ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਯੱ ਿਗਆ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ ਭਵ:
ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸਨਹ ਹੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਜੋ ਯੱ ਗ ਦੇ ਸਨਹੀ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਹਜਯੋਗੀ
ਸਵੈ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਯੋਗ ਸਿਹਜਯੋਗ ਹੈ। ਿਦਲਵਾਲਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਦਲ ਦਾ ਸਨਹ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਹੀ
ਿਪਏ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਖੁ ਹੋ ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੇਿਲਯੁ ਸਨਹ ਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹ ਇਸਲਈ ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਕੱ ਚੇ ਚਾਵਲ ਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਵ ਭਾਵ ਕੋਈ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ
ਦਵੇ ਪਰ ਸਨਹ ਨਹ ਤ ਜਮ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਸਨਹ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਮ ਕਰਦੇ ਤ ਉਹ ਪਦਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਵ ਤ ਅਤੇ ਕਤੀ ਿਵਅਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਸੋਚੋ ਿਪੱ ਛੇ ਕਰੋ।
******

