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ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਿਸ ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ , ਤੁਸ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜੀਤ
ਪਾਕੇ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ’’
ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਿਕਹੜੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਹੈ?
ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਰ ਹੈ - ਸਭਦੇ ਦੁੱ ਖ ਹਰਕੇ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣਾ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਜ਼ੰ ਜੀਰ ਤ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਜਦ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ
ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਜ ਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ ਹੋ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਤੁਸ ਹੋ ……………………...

ਓਮ  ਤੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਓਮ

ਤੀ ਦਾ ਅਰ ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਇਸ ਿਸ ਟੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਪਾਰ ਹੈ। ਿਕਸਦਾ ਪਾਰ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ ਵ ਤ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ
ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਪਲੈ ਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਰਾਤੀ ਿਵੱ ਚ। ਕਦੋ ਆ ਦੇ ਹਨ - ਉਸਦੀ ਿਤਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੋਈ ਨਹ ਹੈ। ਿਤਥੀ - ਤਾਰੀਖ਼ ਉਨ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੌ ਿਕਕ ਜਨਮ ਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਹੈ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ। ਇਨ ਦਾ
ਲੌ ਿਕਕ ਜਨਮ ਨਹ ਹੈ। ਿਕ ਨ ਦੀ ਿਤਥੀ, ਤਾਰੀਖ਼, ਵ ਤ ਆਿਦ ਸਭ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਦਾ ਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਦਵਯ ਜਨਮ।
ਬਾਪ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਰਾਤ। ਜਦ ਰਾਤ ਅਰਥਾਤ
ਘੋਰ ਅੰ ਿਧਆਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਦ ਮ ਆ ਦਾ ਹ । ਿਤਥੀ - ਤਾਰੀਖ਼ ਕੋਈ ਨਹ । ਇਸ ਵ ਤ ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੈ। ਅੱ ਧਾ ਕਲਪ ਹੈ
ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਿਦਨ। ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ
ਨਹ ਸਕਦਾ। ਿਕ ਨ ਵੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋ ਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵ ਲੋ ਕ ਨਹ ਹੈ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਬਹਮਾ ਦੇਵਤਾਏ
ਨਮ: ………….ਉਹ ਹੈ ਸੂਖ ਮਵਤਨਵਾਸੀ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਥੇ ਹੱ ਡੀ - ਮਾਸ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੂਖ ਮ ਸਫੇਦ
ਛਾਇਆ। ਜਦੋ ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਹ ਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਖ ਮ ਰੀਰ ਛਾਇਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱ ਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਸੁਣਦੇ। ਬਾਹਮਣ
ਵਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ ਨੂੰ ਰਚਤਾ ਵੀ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਨਵ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਰਚਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਿਸਰਫ਼ ਿਰਜਯੂਵੀਨਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ - ਹੇ ਬਾਬਾ, ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸ
ਫ਼ੇਰ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਇਸ ਿਸ ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸ ਿਜੱ ਤ ਪਾਕੇ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਯੋਗਬਲ ਨੂੰ
ਸਾਇੰ ਸ ਬਲ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਰ ੀ - ਮੁਨੀ ਆਿਦ ਸਭ ਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੀ ਦਾ ਅਰ ਤ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਤ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਧਾਮ ਹੈ ਸਵੀਟ ਸਾਇਲਸ ਹੋਮ। ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਘਰ
ਤੀਧਾਮ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਅਸ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆਏ ਹ । ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਦੁੱ ਖ ਹਰਤਾ, ਸੁੱ ਖ ਕਰਤਾ
ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜ਼ੰ ਜੀਰ ਤ ਛੁਡਾਓ। ਭਗਤੀ ਤਾ ਰਾਤ, ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਦਨ। ਰਾਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਿਗਆਨ
ਿਜੰ ਦਾਬਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸੁੱ ਖ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਹਲੇ ਅਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਉਤਰਦੇ - ਉਤਰਦੇ
ਆਕੇ ਥੱ ਲੇ ਹੇਲ ਿਵੱ ਚ ਪਏ ਹ । ਕਲਯੁਗ ਕਦੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੇਰ ਸਿਤਯੁਗ ਕਦੋ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰ ਨਾ ਧੱ ਕਾ ਖ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ
ਨਹ । ਜਾਣਨ ਉਦ ਜਦ ਬਾਪ ਆਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦਵੇ। ਵਰਸਾ ਬਾਪ ਤ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਮ ਤ ਨਹ । ਇਨ
ਨੂੰ ਮਮਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ ਤ ਵਰਸਾ ਨਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਮਾ, ਿਵ ਨੂੰ, ੰ ਕਰ ਵੀ
ਿ ਵ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ - ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਚਅਤਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਨ ਉਨ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਜ ਹੱ ਦ ਦੇ ਰਿਚਅਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣ।
ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕੰ ਨ ਿਨਧਨਕੇ ਬਣ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ
ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ।
ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੋਨ ਿਵੱ ਚ ਸਭਤ ੇ ਠ ਕਰਮ ਹੈ - ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਈ ਵਰ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਕਸਲਈ? ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਕਰਮ ਕਰ ਗੇ ਉਵ ਫ਼ਲ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾਵ ਗੇ, ਇਸ

ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਸਦਾ ਫ਼ਲ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾਵ ਗੇ। ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਨਹ ਪਾਵੋਗ।ੇ ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਲ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਭਤ ਚੰ ਗੇ ਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦਾਨ। ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੰ ਨਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ ਦਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਨਹ । ਬਾਪ ਵੀ ਆਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱ ਚੇ ਫ਼ੇਰ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਤੁਸ ਆਵੋਗੇ ਤ ਅਸ ਆਪਣਾ ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦੇਵ ਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹ । ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਹੇਿਵਨਲੀ ਗੌਡ
ਫ਼ਾਦਰ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਬੱ ਚੇ ਮੇਰੇ ਅਰ ਸਭ
ਕੁਝ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ - ਬਾਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ - ਬਾਬਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦੱ ਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਲਪਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱ ਖ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ
ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਦਾਨ - ਪੁੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਸਦਾ ਫ਼ਲ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ
ਵ ਤ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ - ਅਕਰਮ - ਿਵਕਰਮ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦਾ ਹ । ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਿਜਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਉਸਦਾ ਅਲਪਕਾਲ ਸੁੱ ਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੀ
ਆਕੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਸਦੈਵ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਸੁੱ ਖ ਹੈ। ਯਾਦ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁੱ ਖਧਾਮ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਹਨ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ - ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗ ਪਧਾਿਰਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ - ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗ ਪਧਾਿਰਆ। ਪਰ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਕੀ, ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਸਭ ਿਕੰ ਨ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ।
ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਤ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੂਬਹੂ ਿਫਰੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਕਿਹਣ ਮਾਤਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸੰ ਗਮਯੁਗ। ਇਸ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ
ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਰਾਜ ਿਕੱ ਥੇ ਚਲਾ ਜ ਦਾ, ਕੌ ਣ ਜੀਤ ਲਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਰਾਵਣ
ਿਜੱ ਤ ਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਨ ਫ਼ੇਰ ਦੇਵਤਾਵ ਅਤੇ ਅਸੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੈਠ ਿਵਖਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - 5 ਿਵਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਤ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਿਜੱ ਤ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ਰਾਵਣ ਤੇ। ਤੁਸ ਤ ਪੂਜਯ ਸੀ
ਫ਼ੇਰ ਪੁਜਾਰੀ ਪਿਤਤ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਰਾਵਣ ਤ ਹਾਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁ ਮਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸ ਸਦੈਵ ਜਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸ ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਨ ਿਵਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਿਜੱ ਤ , ਜਗਤ ਿਜੱ ਤ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਸਭਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁ ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ੀਮਤ ਤ ਤੁਸ ਇਨ 5 ਿਵਕਾਰ ਤ
ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਿਜੱ ਤ ਪਵਾਉਣ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਤ ਹਾਰੇ ਹਾਰ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਿਜੱ ਤੇ ਿਜੱ ਤ। ਿਜੱ ਤ ਬਾਪ
ਹੀ ਪਵਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਇਨ ਨੂੰ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਘੱ ਟ ਕਤੀਮਾਨ ਨਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ ਇਸਲਈ ਗਾਇਨ ਨਹ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁ ਤਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਾਈ ਹੀ ਖੌਹ ਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ - ਅਸ
ਿਕਵ ਹਾਰਦੇ ਹ ਫ਼ੇਰ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹ ? ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ
ਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਭਗਤ
ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਤ ਬਾਪ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਸਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਮਲਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਦੋ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਿਕਵ ਗਵਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਮ ਇਸ ਬਹਮਾ ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦਾ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਆਰਗਨਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮਇੰ ਦੀਆਂ ਤ
ਹੈ ਨਹ । ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਰਮਇੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਦੇ - ਿਫਰਦੇ ਿਜਵ ਮੂਵੀ ਬਾਈਸਕੋਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਟਾਕੀ
ਬਾਈਸਕੋਪ ਿਨਕਲੇ ਹਨ ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਦਾ ਹੈ ਬਾਹੂਬਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਯੋਗਬਲ। ਉਹ ਦੋ
ਭਰਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ ਿਵ ਵ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਫੁੱ ਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਇਲਸ ਦਾ ੁੱ ਧ ਘਮੰ ਡ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸ ਮਨਮਨਾਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਸਾਇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਹੈ ਸਾਇੰ ਸ ਘਮੰ ਡੀ। ਤੁਸ ਸਾਈਲਸ ਘਮੰ ਡੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸ ਸਤੋਪਧਾਨ
ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਉਪਾਏ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿ ਵਬਾਬਾ ਆਏ ਹਨ ਅਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤ ਸਵਰਗ ਦਾ
ਵਰਸਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕਲਯੁਗੀ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜਾਓ। 5 ਿਵਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇ
ਦਵੋ। ਤੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ - ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਭੁੱ ਲਦੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ ਤ
ਮਮਤਵ ਿਮਟਾ ਦਵੋ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ , ਉਹ ਤ ਇਸ ਭਾ ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ
ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ।
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਉਨ ਦੀਆਂ ਿਨ ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਿਚੱ ਤਰ ਹਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ। ਮ ਤ ਿਡਗੇਡ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ
ਹ । ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਸ ਪਾਵਨ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਿਡਗੇਡ ਹੋ ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ ਤ ਅਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਪਚੂਅਲ ਨਾਲੇ ਜ਼। ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਵ ਨਾਲੇ ਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼
ਿਸਖਾ ਦਾ ਹ । ਰਚਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ, ਮੱ ਧ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱ ਸਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਇਹ ਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ

ਵੀ ਿਮੱ ਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਿਦ ਹਨ, ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਸਭਤ ਮਮਤਵ ਕਢ ਦਵੋ ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਣ - ਦੇਣ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ - ਭਾਗ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। 21 ਜਨਮ, 21 ਪੀੜੀ
ਗਾਏ ਜ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਰਥਾਤ 21 ਜਨਮ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਿਵਚਕਾਰ ਕਦੀ ਰੀਰ ਛੁੱ ਟ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ। ਤੁਸ ਅਮਰ ਬਣ ਅਤੇ ਅਮਰਪੁਰੀ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਲ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਛੱ ਡ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ
ਹੀ ਹੈ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ। ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਭੁਲਦੇ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨਾਲ - ਨਾਲ ਦੈਵੀਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਨ ਦੇਵਤਾਵ ਿਜਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਏਮ
ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸੀ, ਇਨ ਨ ਿਕਵ ਰਾਜ ਪਾਇਆ, ਫ਼ੇਰ ਿਕੱ ਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਹਰਤਾ,
ਸੁੱ ਖ ਕਰਤਾ। ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਭਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਤ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਿਕਵ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ
ਇਹ ਪੜਾਈ ਪਾਏ: ਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਵਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਰਿਹੰ ਦੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ ਹੀ
ਰਚਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ
ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਪਰੰ ਪਰਾ ਚਲੀ ਆ ਦੀ। ਥੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ ਿਕ ਿਕ ਥੇ ਹੈ ਹੀ ਸਦਗਤੀ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਫ਼ੇਰ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਦਾਨ ਕਦੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਨਹ । ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀ ਸਰਵ ਿਦੰ ਦੇ ਹ - ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ। ਤਤਮੇਵ
ਮਾਤਾ ਚ ਿਪਤਾ…………...ਪਾਰ ਤ ਵਜਾ ਦੇ ਹ ਨਾ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਭਨੂੰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ।
ਇਹ ਯੱ ਗ ਰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਿ ਵ ਿਗਆਨ ਯੱ ਗ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸੀ ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ ਸਭ ਸਵਾਹ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਖੁ ੀ
ਨਾਲ ਸਭ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ ਰਿਹ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਗੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। 60 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਵਾਨਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇਹੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰ ਤਰ ਲਦੇ
ਹੋ ਮਨਮਨਾਭਵ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸ ਸਭਦੀ ਵਾਨਪਸਥ
ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ। 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. ਕਲਯੁਗੀ ਸਵ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਭੁੱ ਲ 5 ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ

ਸਾਈਲਸ ਦੇ ੁੱ ਧ ਘਮੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।

2. ਇਸ ਰੁਦ ਯੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਖੁ ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ

ਹਵਾਲੇ ਕਰ 21 ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਬਾਪ ਤ ਲੈ ਣੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਿਨਿਮਤ ਭਾਵ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਚਲ - ਅਡੋਲ ਭਵ :
ਿਨਿਮਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦਾ ਮਪਨ, ਮੇਰਾ ਪਨ ਸਿਹਜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਸਵ ਪਕਾਰ
ਦੀ ਹਲਚਲ ਤ ਛੁਡਾਕੇ ਅਚਲ - ਅਡੋਲ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਮਹਨਤ ਨਹ ਕਰਨੀ
ਪਦੀ। ਿਕ ਿਕ ਿਨਿਮਤ ਬਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਅਸ ਕਰ ਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਭ
ਕਰਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਨਿਮਤ ਬਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੇਜ ਵੱ ਲ ਸਵੈ: ਸਭਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਇਹ
ਸਿਮਤੀ ਵੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨਆਰੇ ਬਣੋ ਤ ਪਮਾਤਮ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ।
******

