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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਦਾ ਿਰਗਾ ਡ ਰੱ ਖਣਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਿਮਸ ਨਹ
ਕਰਨਾ, ਹਰ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ"
ਜੇ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਰਾਜ਼ੀ - ਖੁ ੀ ਹੋ? ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜਾ ਜਵਾਬ ਫ਼ਲਕ ਨਾਲ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬੋਲੋ - ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਪਾਰ ਬਹਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਪਾਣਾ ਸੀ ਸੋ ਪਾ ਿਲਆ। ਤੁਸ ਈ ਵਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ । ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਾਪ ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱ ਿਖਆ ਿਫਰ ਪਵਾਹ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਦੀ।

ਤੀ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਾਬਾ - ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ,

ਸੁਪੀਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਿਸਖਾ ਵੀ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਹੀ
ਕਲਪ - ਕਲਪ ਆਕੇ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ,
ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ
ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਿਫਰ ਿਕਵ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਮਾਇਆ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਬਲ ਹੈ ਤ ਿਤੰ ਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮਿਹਮਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਤੰ ਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਇੰ ਨੀ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ
ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਸ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹ । ਮਾਇਆ ਇਵ ਦੀ ਪਬਲ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਸਿਹਜ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਵ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਬਾਪ ਟੀਚਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ - ਸੱ ਚ - ਸੱ ਚ,
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਗਪੌੜੇ ਆਿਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ! ਪਰ ਮਾਇਆ ਭੁਲਾ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਹਾਰ ਖਾ ਲਦੇ ਹ , ਤ ਕਦਮ - ਕਦਮ ਿਵੱ ਚ ਪਦਮ ਿਕਵ ਹੋਣਗੇ! ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪਦਮ
ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਤ ਨਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹ । ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਇਹ ਪੜਾਈ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਚ ਤੇ ਚ
ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਅੱ ਜ ਗਦਾਈ ਕਲ ਰਾਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਵ ਦੇ (ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ) ਬਣਨ ਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੜਦੇ
ਿਫਰ ਵੀ ਇੰ ਨ ਹੀ ਹਨ ਿਜੰ ਨ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਪਰ
ਮਾਇਆ ਭੁਲਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਿਲਖੋ ਪਰ ਿਲਖ ਨਹ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਥ ਤੱ ਕ ਬੈਠ
ਿਲਖਣ। ਜੇ ਿਲਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤ ਜ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਦੋ ਘੰ ਟਾ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ? ਿਫਰ ਉਹ ਵੀ ਉਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਸਮਝਣਗੇ ਇਨ ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾ
ਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹ ਤ ੀਮਤ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਪਰਸਟ ਮੁ ਿਕਲ ਚਾਰਟ
ਿਲਖਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ੀਮਤ ਦਾ ਇੰ ਨਾ ਿਰਗਾ ਡ ਨਹ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਿਮਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਿਦਲ
ਿਵੱ ਚ ਲਗਦਾ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ - ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਤ ਸੱ ਚ ਹਨ, ਅਸ ਮੁਰਲੀ ਹੀ ਨਹ ਪੜਦੇ ਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕੀ?
(ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ) ਓਮ ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਬਰੋਬਰ ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ
ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਸਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਿਗਆ, ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ
ਿਗਆ। ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆ ਿਗਆ। ਥੋੜੇ ਅੱ ਖਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹੋ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਵਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਪ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਸ ਭੁੱ ਲ
ਜ ਦੇ ਹ ਇਸਲਈ ਇੱ ਥੇ ਆ ਦੇ ਹ ਿਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਇੱ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਵੀ ਿਰਵਾਈਜ਼ ਨਹ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਤ ਬਾਪ ਕਰਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਤਦਬੀਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਬਾਪ
ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਾਸ ਖਾਤਰੀ ਵੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਪੈ ਲ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਸਪੈ ਲ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਿਕੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਪੜਾਉਣਗੇ। ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੱ ਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਸਪੈ ਲ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਡਲ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ
ਸਕਾਲਰਿ ਪ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਪ ਇਵ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਇਕਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਤ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ
ਤ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹ । ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਮਾਨਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕੁਝ ਿਕਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਲਦੇ
ਹਨ, ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਪੜ ਕੇ ਹੁਿ ਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਜਾਸਤੀ
ਕੁਝ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹ । ਇਨ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਵ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਮਹਾਮੰ ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ "ਮਨਮਨਾਭਵ"। ਯਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਹੀ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਨ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਿਜੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਗੇ ਉੰਨਾ ਪਾਵਨ ਬਣ ਗੇ। ਘੱ ਟ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤ ਘੱ ਟ
ਪਾਵਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਤੇ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
(ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ) ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤ ਹਰ ਇੱ ਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੁਸ ਪੁੰ ਨ
ਆਤਮਾ ਹੋ, ਅਸ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਹ । ਢੇਰ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥੇ ਸਭ ਕੀ ਕਰਨ ਜ ਦੇ ਹਨ? ਦਰ ਨ ਨਾਲ
ਫਾਇਦਾ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਦਰ ਨ ਕਰਨ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਣਾ ਯਾਤਰਾ
ਤੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। ਿਜਵ ਹੋਰ ਿਤਓਹਾਰ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਵ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਤਓਹਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਯਾਦ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਤਓਹਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਅੱ ਖਰ ਹੀ ਇੱ ਕ ਹੈ
ਮਨਮਨਾਭਵ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਅਨਾਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਅਸ ਅਨਾਿਦ ਕਰਦੇ
ਆਏ ਹ । ਪਰ ਤੁਸ ਹੁਣ ਿਗਆਨ ਸਿਹਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਸ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਬਾਪ ਹੀ
ਆਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਧਾਮ ਜਨਮ ਬਾਏ ਜਨਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬੇਹੱਦ
ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਇਵ ਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਕ
ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹ ਉਸ ਸਮ ਪਾਵਨ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅੱ ਜਕਲ ਤ ਥੇ ਵੀ ਗੰ ਦ ਲੱਿਗਆ ਿਪਆ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ - ਇਹ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸੱ ਚੀ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਉਣ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਉਵ ਦਾ ਉਵ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਵਸਕੋਡੇਗਾਮਾ ਨ ਿਸ ਟੀ
ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਕ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ - ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਏ ਫੇਰ…
ੇ ਿਫਰ ਵੀ
ਹਰਦਮ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਕੋਈ ਿਮਲਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਨਹ ।
ਭਗਵਾਨ ਤ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਫੇਰੇ ਲਗਾਕੇ ਿਫਰ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ 5 ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ
ਯਾਤਰਾਵ ਹਨ ਝੂਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸੰ ਗਮਯੁਗ, ਜਦਿਕ ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਸਭ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਆਿਖਰ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਪਰ ਿਕਵ? ਇਹ ਤ ਕੋਈ
ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਇਹ ਤ ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ ਸਰਗ
ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ। ਉਸ ਸਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਸਾਰੀ ਿਵ ਵ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ ਢੇਰ ਧਰਮ ਹਨ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਦਾ ਨਾਲੇ ਜ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਿਮਤੀ ਿਦਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਸੋ ਤਰੀਏ, ਸੋ ਵੈ , ਸੋ ੂਦਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸੋ ਬਾਹਮਣ
ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਮ ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਓਮ ਮਤਲਬ ਮੈ ਆਤਮਾ ਿਫਰ ਅਸ
ਆਤਮਾ ਇਵ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਅਸ ਆਤਮਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਅਸ
ਆਤਮਾ। ਇੱ ਕ ਵੀ ਨਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਮ ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵ।ੇ ਤ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਮੰ ਤਰ ਹੈ

ਇਹ ਹਰਦਮ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱ ਕਰ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਚੱ ਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਿਕਵ ਬਣਨਗੇ?
ਹੁਣ ਅਸ ਆਤਮਾ ਬਾਹਮਣ ਹ , ਿਫਰ ਅਸ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗੇ। ਇਹ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਤ ਵੀ ਜਾਕੇ ਪੁੱ ਛੋ, ਕੋਈ ਨਹ
ਦੱ ਸਣਗੇ। ਉਹ ਤ 84 ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤੋਪਧਾਨ, ਸਤੋ, ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸੂਰਜਵੰ ੀ, ਚੰ ਦਵੰ ੀ, ਵੈ ਵੰ ੀ... ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਪੈ
ਿਗਆ ਹੈ। ਬੀਜਰੂਪ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦੇ
ਹਨ। ਇਵ ਨਹ , ਅਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ । ਨਹ , ਬਾਪ ਆਪਸਮਾਨ ਨਾਲੇ ਜਫੁਲ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਮਾਨ ਗੌਡ ਨਹ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਕਰ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸ ਿਕਵ ਇਸ 84 ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹ । ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਵੀ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਵਰਨ ਵੀ
ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਵੰ ਾਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜ ਤ ਹੀ ਚ ਪਦਵੀ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਆਿਦ ਨਹ ਭਰਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਪੇਪਰਸ ਿਵਲਾਇਤ ਤ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਿਵਲਾਇਤ ਿਵੱ ਚ ਪੜਦੇ
ਹੋਣਗੇ ਉਨ ਦੀ ਤ ਥੇ ਹੀ ਿਰਜਲਟ ਿਨਕਾਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਐਜੂਕੇ ਨ ਅਥਾਿਰਟੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰਸ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਜ ਚ ਕੌ ਣ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ।
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਬਣਾਓ। ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਪਦਵੀ ਬਾਪ ਤ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਦਰ ਨੀ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ
ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਕੀ ਬਣਗੇ? ਦੇਵਤਾ ਬਣਗੇ, ਬੈਿਰਸਟਰ ਬਣਗੇ... ਕੀ ਬਣਗੇ? ਿਜੰ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਗੇ,
ਸਰਿਵਸ ਕਰਗੇ ਉੰਨਾ ਫਲ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਿਵਸ
ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਜਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ! ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਥੇ ਵਜੀਰ ਹੁੰ ਦੇ ਨਹ । ਵਜੀਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਨ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੇ ਸਲਾਹ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਆ ਦੇ ਹਨ - ਸਥੂਲ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ
ਕੀ ਕਰੀਏ? ਧੰ ਧਾ ਿਕਵ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੱ ਲ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹ ਲੈ ਆਓ। ਹ ,
ਿਕਧਰੇ ਿਦਲਿ ਖ ਤ ਬਣ ਨਾ ਜਾਣ ਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਥਤ ਦੇਕੇ ਦੱ ਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਧੰ ਧ ਨਹ
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤ ਈ ਵਰੀ ਧੰ ਧਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣ ਦਾ। ਤੁਸ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਿਕਵ ਬਣੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ
ਹੈ ੀਮਤ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੈ ਆਸੁਰੀ ਮਤ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕਿਹਣਗੇ ੀਮਤ। ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਆਸੁਰੀ ਮਤ। ਉਹ
ਹੈ ਹੀ ਸੁਖਧਾਮ। ਥੇ ਇਵ ਵੀ ਨਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਰਾਜੀ - ਖੁ ੀ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਅੱ ਖਰ ਥੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਨਹ । ਇਹ ਇੱ ਥੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤ ਨਹ ਹੈ? ਰਾਜੀ - ਖੁ ੀ ਹੋ? ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱ ਲ
ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਥੇ ਦੁੱ ਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹ , ਜੋ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਪੁੱ ਛ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਿਡਗਾ ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤ ਵੀ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸ ਕਹੋਗੇ - ਕੀ ਤੁਸ ਖੁ
- ਖ਼ੈਰਾਫਤ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ! ਅਸ ਈ ਵਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਤ ਕੀ ਖੁ - ਖੇਰਾਫਤ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ। ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਪਾਰ
ਬਹਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਿਕਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ! ਇਹ ਹਮੇ ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਅਸ ਿਕਸ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ ! ਇਹ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਹੈ - ਿਕ ਜਦ ਅਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ ਤ
ਿਫਰ ਲੜਾਈ ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਿਕ ਤੁਸ ਖੁ - ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਤ ਬੋਲੋ ਅਸ ਤ
ਹਮੇ ਾ ਖੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹ । ਿਬਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਤ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਹੋ। ਤੁਸ ਸਰਗ ਤ ਵੀ ਜਾਸਤੀ ਇੱ ਥੇ ਖੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ । ਜਦਿਕ ਸਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਰੱ ਖੀ ਹੈ! ਈ ਵਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ! ਥੇ ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ ।
ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਪਰ ਤ ਹੈ ਈ ਵਰ। ਤ ਈ ਵਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ
ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ, ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਤਾਜ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸ ਤਾਜਧਾਰੀ
ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਤਾਜ ਿਕਵ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਹ ਤਾਜ ਰੱ ਖਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਕਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ ਕਰਾਊਨ ਿਪੰ ਸ। ਇੱ ਥੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਜ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਉਦ ਤੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਤਕੰ ਠਾ ਰਹੇਗੀ - ਿਕੱ ਥੇ
ਬਾਪ ਮਰੇ ਤ ਤਾਜ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਆ ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਪੰ ਸ ਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ । ਥੇ ਤ ਅਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦੇਕੇ ਿਫਰ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ। ਥੇ
ਵਾਨਪਸਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਲ ਆਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਆ ਾਵ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਸੁੱ ਖ ਹੈ। ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਸੁੱ ਖ ਉਦ
ਪਾਉਣਗੇ ਜਦ ਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤ ਤੁਸ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਿਫਰ ਿਕੱ ਥੇ
ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਬਾਪ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਸੱ ਚ - ਸੱ ਚ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਵ ਗੇ। ਉਹ ਤ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹ , ਪਤਾ ਵੀ ਨਹ ਹੈ ਸਰਗ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਜਨਮ - ਜਨਮੰ ਤ ਇਹ ਅਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਤ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ।
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. ਹ
 ਮੇ ਾ ਰਾਜ਼ੀ - ਖੁ ੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ

ਦਾ ਤਾਜ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਰਾਜਾਈ

2.  ੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮੇ ਾ ੀਮਤ ਦਾ ਿਰਗਾ ਡ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਕਨਕ ਨ ਅਤੇ ਿਰਲੇ ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਸਾ ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਮਾਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖ ਮ

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ:
ਿਜਵ ਵਾਣੀ ਦੀ ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਤੀ ਦਾ ਪਤੱ ਖ ਪਮਾਣ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਉਵ ਸਭ ਤ
ਪਾਵਰਫੁੱ ਲ ਸਾਈਲਸ ਕਤੀ ਦਾ ਪਤੱ ਖ ਪਮਾਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰ ਤਰ
ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਿਰਲੇ ਨ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗਬਲ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਯੋਗਬਲ
ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਸਥੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਸਮੁੱ ਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਅਵਾਹਨ ਕਰ ਉਨ ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੀ ਸੂਖ ਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਖਜਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਹਾਦਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹਨ।
******

