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ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਗੀਤ:-

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ

ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਪੜਾਈ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ , ਪੜਾਈ ਸੋਰਸ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਹੈ , ਇਸ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ”
ਿਜਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਬਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦ ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਿਵਖਾਈ ਦਵੇਗੀ?
ਉਨ ਦਾ ਪੂਰਾ - ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ੀਮਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜਾਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਨਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹ ਹੋਣਗੇ।
ੀਮਤ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਫੇਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦ ਾ ਬੈਠ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਿਬਖਪਤੀ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦ ਾ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ …………..

ਓਮ  ਤੀ ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਪੁਕਾਰਨਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ

ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਰੀਰ ਿਨਰਵਾਹ ਚੱ ਲਦਾ
ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਚ ਕਮਾਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੱ ਚਾ ਸੱ ਚਾ ਸਤਸੰ ਗ ਇਹ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੈ ਝੂਠ ਸੰ ਗ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰ ਗ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ।
ਜਦਿਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਆਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਿਜੱ ਥੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਨਾਮ - ਿਨ ਾਨ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ। ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਿਵ ਯ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਦੁੱ ਖੀ ਹੀ ਦੁੱ ਖੀ ਹਨ।
ਿਭ ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ - ਬਾਬਾ ਅਸ ਪਿਤਤ ਬਣ ਗਏ ਹ । ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ
ਗੰ ਗਾ ਿਵੱ ਚ ਇ ਨਾਨ ਕਰਨ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ, ਇ ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫ਼ੇਰ ਘੜੀ - ਘੜੀ ਧੱ ਕੇ ਿਕ
ਖ ਦੇ ਹਨ? ਧੱ ਕੇ ਖ ਦੇ ਪੌੜੀ ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਦੇ - ਉਤਰਦੇ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। 84 ਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਹੀ ਬੈਠ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਨਹ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 84 ਜਨਮ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ (ਪੌੜੀ) ਬੜਾ ਚੰ ਗਾ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਪ ਿਬਖ ਦਾ ਵੀ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨ ਗੀਤਾ ਕਦੋ ਸੁਣਾਈ, ਕੀ ਆਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹ
ਜਾਣਦੇ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ
ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆ ਦਾ ਹ । ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਚੇ ਜ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ,
ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਵ ਨਹ , ਹੋਕੇ ਫ਼ੇਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਪੂਰਾ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 84 ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਤ ਤੁਸ ਕਦੀ ਛੁੱ ਟ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਰ ਡ
ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ - ਜਾਗਾਫੀ ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ (ਪੌੜੀ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਤਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਤ
ਮੁੱ ਖ ਿਚੱ ਤਰ ਹਨ। ਗੋਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕਲੀਅਰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਹਰ ਇੱ ਕ ਯੁੱ ਗ 1250 ਵਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਿਜਵ ਅੰ ਨ ਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਆਇਨਾ। 84 ਜਨਮ - ਪਤੀ ਦਾ ਆਇਨਾ। ਬਾਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦ ਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਦ ਾ
ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਬਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਅਿਵਨਾ ੀ ਦ ਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਹੈ ਪੜਾਈ ਤੇ ਮਦਾਰ। ਿਕਸੇ ਤੇ ਬਿਹਸਪਤੀ
ਦੀ, ਿਕਸੇ ਤੇ ੁਕ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਤੇ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦ ਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦ ਾ ਕਹ ਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਇਵ ਹਨ। ੀਮਤ
ਤੇ ਨਹ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ ਤ ਰਾਹੂ ਦੀ ਅਿਵਨਾ ੀ ਦ ਾ ਬੈਠ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਅਿਵਨਾ ੀ ਦ ਾ, ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦ ਾ
ਹੋ ਜ ਦੀ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹਾਨਾ ਨਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਰ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਹ
ਹੈ…………...ਪੈਦਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ 6 ਘੰ ਟੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਤ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਯਾਤਰਾਵ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਕੰ ਨ ਧੱ ਕੇ
ਖ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਗੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਲ ਜ ਦੇ ਸੀ, ਬੈਲਗਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਜ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤ ਇੱ ਕ ਿਹਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ
ਵੱ ਡੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਰਾਇਣ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਵ ਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੂਰ ਪਦਾ ਹੈ
ਜ ਫ਼ੁਰਸਤ ਨਹ ! ਬਾਪ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ? ਇਹ ਬੱ ਚਾ ਤ ਲਾਇਕ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਉਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਆ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱ ਿਤਆਨਾ
ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ।
ੀਮਤ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ - ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋ, ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਕੱ ਠ ਰਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਿਗਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ
ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ਼ ਫ਼ੇਰ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਬਾਦ ਲਾਇਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਉਡ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਤ ਲਾਇਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਿਕਸੇ ਤੇ ਵੀ
ਨਹ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਜੋ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਉਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾਵ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪਵੇ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਿਸੰ ਗਲ ਤਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਵੀ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ਼
ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਿਸੰ ਗਲ ਤਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਹਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ - ਮਹਾਰਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਾਵ ਤ ਵੱ ਡੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਕੋਲ ਵੱ ਡੀ - ਵੱ ਡੀ ਜਾਗੀਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੱ ਗੇ ਰਾਜਾ ਿਪਛੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰਵਾਰ।
ਕਾਇਦੇਿਸਰ ਉਨ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਈ ਵਰੀਏ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੰ ਦ ਸਭਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਪਰੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਨੂੰ ਪਰੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਧੇ - ਿਕ ਨ ਦੀ ਨਚੂਰਲ ਿਬਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਲਈ
ਸੁੰ ਦਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋ ਕਾਮ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹ ਵੀ ਵੱ ਖ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਾਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹਨ। ਿਗਆਨ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ, ਿਤੰ ਨ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਿਗਆਨ ਚ ਤੇ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਿਗਆਨ
ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ ਤ ਵੈਰਾਗ ਹੈ।
ਜਦ ਨਵ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੱ ਦ ਦੀ ਗੱ ਲ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਹੁਣ ਬੁੱ ਧੀ
ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱ ਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਰਕ, ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿ ਵਾਿਲਆ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇ ਾਿਲਆ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹ ਆ ਦੀ ਹੈ।
ਿਵਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਗਟਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਸਭ ਹਨ ਿਵ ਯ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਿਵੱ ਚ, ਗੰ ਦ ਿਵੱ ਚ ਪਏ
ਹਨ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅੰ ਿਮਤ ਛੱ ਡ ਿਵ ਿਕਓੰ ਖਾਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਅਰ ਨਹ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ। ਸਸੀਬੁਲ ਟੀਚਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਣਗੇ ਿਕ ਇਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਕੱ ਥੇ
ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਉਬਾਸੀ ਲਦੇ ਜ ਝੁਟਕਾ ਖ ਦੇ ਹਨ ਤ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਕੱ ਥੇ ਘਰਬਾਰ
ਜ ਧੰ ਧੇ ਵੱ ਲ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਬਾਸੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ। ਧੰ ਧੇ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਰਾਤ ਨੂੰ
1- 2 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਵੀ ਬੈਠ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਉਬਾਸੀ ਨਹ ਆ ਦੀ। ਇਹ ਤ ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਬਾਸੀ ਦੇਣਾ ਘਾਟੇ
ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਬਾਸੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਿਪਛਾੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲਦਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਅਟ ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜਾਈ ਵ ਤ ਕੋਈ ਉਬਾਸੀ ਦਵੇ ਤ ਸਸੀਬੁਲ ਟੀਚਰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਇਨ ਦਾ
ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਹੋਰ ਵੱ ਲ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਬੈਠ ਘਰਬਾਰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਬੱ ਚੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਮਝੋ ਕੋਈ 6 ਿਦਨ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ, ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਿਚੱ ਠੀ
ਿਲਖੀ ਤ ਫੇਲ ਕਹ ਗੇ ਫ਼ੇਰ 7 ਰੋਜ਼ ੁਰੂ ਕਰੋ। 7 ਰੋਜ਼ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਭ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਦੇ
ਮਹਾਨ ਰੋਗੀ ਹੋ। ਬੈਠ - ਬੈਠ ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇਵ ਕਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਿਬਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੇ ਵ ਤ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਚਲਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਥੇ
ਤ ਵ ਤ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸ ਇਹ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਬੱ ਚੇ ਬਣਦੇ ਹ । ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਾਖ ਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਾਖ ਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ
ਬੇਗ਼ਰ ਟੁ ਿਪੰ ਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਸਾਡੀ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇਹ ਰਾਧੇ - ਿਕ ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨਹ , ਰਾਧੇ
ਿਕ ਨ ਿਕ ਿਕ ਪੂਰੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਤ ਇਨ ਦੇ ਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਤ ਫ਼ੇਰ ਵੀ 20 - 25 ਵਰੇ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਇਸਲਈ ਿਕ ਨ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ ਰਾਧੇ - ਿਕ ਨ ਹੀ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਪੰ ਡ - ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸਟਰ ਖੁਲਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਮ ਹਾਸਿਪਟਲ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ 3 ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੰ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਿਜਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਤਸੰ ਗ ਖੋਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤ ਸਭ ਿਮੱ ਟੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਭਿਵੱ ਖ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਥੇ ਲਗਾਓ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੈਕਿਟਸ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱ ਲ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ
ਹੁਣ ਪੈਕਿਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਹਮੇ ਾ ੁੱ ਧ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਅ ੁੱ ਧ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤ
ਸ ਜਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸ ਜਨ ਤ ਤ ਚੰ ਗੀ ਰਾਏ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਟ ਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਨ ਹੈ ਿਜਵ ਅੰ ਨ ਉਵ ਮਨ। ਮਾਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਤ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ ਜਨ ਤ ਲੁਕਾਵੋਗੇ ਤ ਿਬਮਾਰੀ ਛੁਟੇਗੀ ਨਹ । ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ
ਦਾ ਅਿਵਨਾ ੀ ਸ ਜਨ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਨਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਿਬਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬਾਬਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਫੱ ਟ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੋਈ ਠਿਹਰ ਨਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੰਬਰਵਾਰ ਤ ਹਨ ਨਾ। ਜਦੋ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦ ਕਹ ਗੇ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫ਼ੇਰ ਲੜਾਈ ਵੀ
ਪੂਰੀ ਲਗੇਗੀ, ਉਦ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਫ਼ੇਰ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲ ਾਈ ਤ ਕਦੀ ਵੀ ਿਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਵਵੇਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦ ਤੱ ਕ ਰਾਜਾਈ ਸਥਾਪਨ ਨਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦ ਤੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹ ਲਗੇਗੀ। ਥੋੜੀ - ਥੋੜੀ ਲੱਗਕੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤ

ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਰਾਜਾਈ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੋਪਧਾਨ, ਸਤੋ, ਰਜ਼ੋ, ਤਮੋ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਤੋਪਧਾਨ
ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਬਾਹਮਣ ਤ ਹੁਣ ਲੱਖ ਦੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਗੇ ਅਤੇ ਲਗੇ
ਤ ਹਨ ਨਾ। ਸਗੇ ਚੰ ਗੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਣਗੇ, ਮ - ਬਾਪ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਣਗੇ। ਲਗੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਰਾਵਣ ਦੀ
ਮਤ ਤੇ, ਕੁਝ ਰਾਮ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਦੇ ਚੱ ਲਣਗੇ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਗੀਤਾ ਸੁਿਣਆ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬਾਬਾ, ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਥ ਲੈ ਚਲੋ
ਿਜੱ ਥੇ ਚੈਨ ਹੋਵ।ੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚੈਨ ਹੀ ਚੈਨ ਹੈ, ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ । ਸਵਰਗ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤ ਹੈ
ਕਲਯੁਗ। ਇੱ ਥੇ ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਿਕਥ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਹੁਣ ਸਵੱ ਛ ਬਣਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਵੱ ਛ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇ ਛ ਬੁੱ ਧੀ
ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹਨ ਤ ਗਿਹਸਥੀ ਉਨ ਨੂੰ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਤ ਿਵਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਫ਼ੇਰ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਤ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ।
ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਤ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਗਏ ਅਤੀਇੰ ਦੀਏ ਸੁੱ ਖ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤ ਗੋਪ - ਗੋਪੀਆਂ ਤ ਪੁਛ,ੋ ਜੋ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਸਮੁੱ ਖ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨ ਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਤ ਝੱ ਟ ਉਡ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਗਦੋ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਨ ਾ ਸਥਾਈ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਸ ਤੇ ਇਵ ਬਹੁਤ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਨ ਾ ਚਿੜਆ ਫ਼ੇਰ ਪਾਰਟੀ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ
ਿਕੱ ਥੇ ਗਏ, ਰਾਬ, ਬੀੜੀ ਆਿਦ ਿਪਆ, ਖ਼ਤਮ। ਸੰ ਗਦੋ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਹੰ ਸ ਅਤੇ ਬਗੁਲੇ ਇਕੱ ਠ ਰਿਹ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਪਤੀ ਹੰ ਸ
ਬਣਦਾ ਤ ਪਤਨੀ ਬਗੁਲਾ ਬਣ ਜ ਦੀ। ਿਕੱ ਥੇ ਫ਼ੇਰ ਇਸਤੀ ਹੰ ਸਣੀ ਬਣ ਜ ਦੀ, ਪਤੀ ਬਗੁਲਾ ਹੋ ਪਦਾ। ਕਹੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋ ਤ ਮਾਰ
ਖਾਏ। ਕੋਈ - ਕੋਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਹੰ ਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਤੁਰਦੇ - ਤੁਰਦੇ ਹੰ ਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਗੁਲਾ ਬਣ ਪਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁੱ ਖਦਾਈ ਬਣਾਓ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱ ਖਦਾਈ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤ ਦੁੱ ਖਧਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤ ਬਹੁਤ ਆਫ਼ਤਾਵ
ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਿਕਵ ਤਾਹੀ - ਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰੇ, ਬਾਪ ਆਇਆ, ਅਸ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਨਹ ਪਾਇਆ ਫ਼ੇਰ ਤ
ਟੂ ਲੈ ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ
ਹਮੇ ਾ ਮਜਬੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝਕੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸੱ ਕਣ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਿਸਰਫ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤ ਹੈ
ਨਹ । ਿ ਵਬਾਬਾ ਿਕੱ ਥੇ ਿਵਖਾਈ ਪਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਕੀ? ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਵ ਪਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ
ਹੈ। ਿਦਵਯ ਿਦ ਟੀ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਿਖਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਦਵਯ ਿਦ ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਿਤਯੁਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫ਼ੇਰ ਥੇ
ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਿਵਨਾ ਉਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ। 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 ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਬਾਪ ਜ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱ ਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਿਧਆਨ ਰਹੇ - ਕਰਮਇੰ ਦੀਆਂ

ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਵਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਮੇ ਾ ੁੱ ਧ ਕਰਮ ਕਰਣੇ ਹਨ, ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤ ਸ ਜਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਣੀ ਹੈ।

2. ਸੰ ਗਦੋ

ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਸਤ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖਦਾਈ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਅਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨੀ ਪੁੰ ਨਯ ਭਵ :
ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਿਵ ਵ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਚਲੋ । ਿਜਵ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਗੁਪਤ ਦਾਨੀ
ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹੀ ਸੰ ਕਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸਰਵ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵ।ੇ ਇਵ ਤੁਹਾਡਾ
ਹਰ ਸੰ ਕਲਪ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਅਰਿਪਤ ਹੋਵ।ੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹ ਰੱ ਖੋ। ਸਵ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੇਵਾ
ਿਵਘਨ ਰੂਪ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱ ਚੀ ਸੇਵਾ ਨਹ ਕਹ ਗੇ ਇਸਲਈ ਆਪਣਾ ਪਨ ਛੱ ਡ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣ
ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਿਵ ਵ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਹਰ ਗੱ ਲ ਪਭੂ ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦਉ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁ ਿਕਲਾਤ ਸਿਹਜ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ।
******

