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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਿਜਨ ਤੁਸ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ ਉਨ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰ ਦੀ
ਰਹੇਗੀ"
ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ( ਨ ਵ ) ਨੂੰ ਤੁਫ਼ਾਨ ਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?
ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਸਮ ਆਰਟੀਿਫ ਲ ਬਹੁਤ ਿਨਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੰ ਦੇ, ਕੋਈ ਿਰੱ ਧੀ ਿਸੱ ਧੀ
ਿਦਖਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਸੱ ਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪੰ ਤੂ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੱ ਚ ਦੀ ਨ ਵ ਡੁੱ ਬ ਨਹੀ ਸਕਦੀ। ਅੱ ਜ ਜੋ ਿਵਘਣ ਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱ ਲ
ਸਮਝਣਗੇ ਕੀ ਸਦਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱ ਥ ਹੀ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਸਭਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੱ ਟੀ ਹੈ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਪਤੀ ਿਕ ਿਕ ਰੂਹ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕੰ ਨ ਦੁਆਰਾ। ਧਾਰਨਾ ਆਤਮਾ

ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਗਆਨ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ
ਿਵੱ ਚ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ 63 ਜਨਮ, ਦਵਾਪਰ ਯੁਗ ਤ ਤੁਸ ਦੇਹ ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਰੂਰ। ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਪਿਤਤ ਆਤਮਾ, ਪਾਵਨ ਆਤਮਾ। ਪਿਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹ ਸੁਿਣਆ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ
ਪਿਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨਾ। ਆਤਮਾ ਿਕੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਪਾਰ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਪ ਹੀ
ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਸਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਿਮਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱ ਚ। ਘੜੀ - ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਲਾਇਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੈ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ
ਪਾਵਰ। ਆਤਮਾਵ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਢੇਰ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਭਰਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੈ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ। ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਦਾ
ਬਾਪ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਆਤਮਾ ਚਾਰਜ ਿਕਵ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਰਾ ਕਲਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ। ਹੁਣ ਿਫਰ
ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਿਫਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਿਕ ? ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੁੱ ਧੀ ਯੋਗ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਪਾਵਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤੋ ਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਮਾਈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸ
ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਉਮਰ ਵੱ ਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ - ਿਕੰ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱ ਚਾ ਕੁਨਕ ਨ ਨਹ ਹੈ। ਸੱ ਚਾ ਕੁਨਕ ਨ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਿਬਨ ਜੋਤੀ ਜਗੇਗੀ ਿਕਵ? ਿਗਆਨ ਵੀ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਦਨ, ਭਗਤੀ ਹੈ ਰਾਤ। ਿਫਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰਾਗ, ਿਫਰ ਿਦਨ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲੋ , ਹੁਣ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਵਰਗ ਹੈ ਿਦਨ, ਨਰਕ ਹੈ ਰਾਤ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਚੇਤੰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋ, ਇਹ ਰੀਰ ਤੇ
ਿਵਨਾ ੀ ਹੈ। ਿਮਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਮਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੈਟਰੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ। ਉਥ ਦੀ ਅਸ ਆਏ ਹ । ਇੱ ਥੇ ਸੂਖ ਮ ਵਤਨ ਦਾ
ਤੇ ਪਤਾ ਚੱ ਲ ਿਗਆ। ਥੇ ਚਾਰ ਬਾਹਵ ਿਵ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਿਵਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਚਾਰ ਬਾਹਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨਹ । ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ
ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਹਮਾ - ਸਰਸਵਤੀ ਿਫਰ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਿਵ ਨੂੰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਹਵ
ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸੰ ਸਕਾਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਿਫਰ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾਵ ਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ - ਓ ਬਾਬਾ ਅਸ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹ , ਹੁਣ ਆਪ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ
ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਿਜੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੰਨਾ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹ , ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾਲੇ ਹ । ਿਜਵ ਿਪਯਰ ਘਰ ਤ ਸਸੁਰਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇੱ ਥੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬਾਪ ਿਮਲੇ ਹਨ, ਿ ੰ ਗਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਿ ੰ ਗਾਰ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਗੁਣ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤ
ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਤ ਨਹ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਿਵੱ ਚ ਭਾਵ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਮਨਾ ਤ ਤ ਕੁਝ ਨਹ ਕਰਦਾ ਹ ?
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਤ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ? ਬਾਪ ਹੈ ਦੁੱ ਖ ਹਰਤਾ, ਸੁਖ ਕਰਤਾ। ਅਸ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹ । ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ
ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੱ ਸਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਤ ਹੋ ਸੈਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰ ਦਰ
ਆਏ, ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤ ਇਹ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਿਕਥ ਆਏ ਹੋ? ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹਣਗੇ ਅਸ ਬੀ. ਕੇ. ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹ । ਅੱ ਛਾ

ਬਹਮਾ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਹ ਪਜਾਿਪਤਾ ਦੇ ਤ ਤੁਸ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਹੋ। ਪਜਾ ਤ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਨਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਸ ਿਸਰਫ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਹੋ। ਬਹਮਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਉਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਰ ਤ
ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਨਹ ਆ ਦਾ। ਬਹਮਾ - ਿਵ ਨੂੰ - ੰ ਕਰ ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਦੇ ਪਰ ਹੈ ਿ ਵਬਾਬਾ। ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਤੰ ਨ
ਦਾ ਰਚਤਾ। ਪਰ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ, ਿਫਰ ਹੈ ਿਤੰ ਨ। ਿਜਵ ਿਸਜਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਮਾ ਦਾ ਬਾਪ ਜਰੂਰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਿਪਤਾ। ਅੱ ਛਾ, ਿਫਰ ਬਹਮਾ ਿਕਥ ਆਇਆ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰ, ਇਨ
ਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਖਦਾ ਹ ਬਹਮਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱ ਖੇ, ਤ ਇਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱ ਿਖਆ ਬਹਮਾ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਦਵਯ
ਅਲੌ ਿਕਕ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹ । ਬਾਕੀ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰਦਾ ਹ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹ
ਇਸਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪ - ਦਾਦਾ। ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕੀਤਾ ਉਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਨ ਦੇ ਬਾਜੂ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਬੈਠਦਾ
ਹ । ਦੋ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਪਾਰ ਤ ਇੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਆਤਮਾ ਿਕੱ ਥੇ ਆਕੇ ਬੈਠਗੀ। ਜਰੂਰ
ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਬਾਜੂ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਬੈਠਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਆਤਮਾਵ ਹਨ ਬਾਪ ਅਤੇ ਦਾਦਾ। ਇਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ
ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਲਪ ਕਲਪ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਜ ਦੇ ਹ । ਇਹ ਹੈ ਸੰ ਗਮਯੁਗ। ਹੁਣ ਟਰ ਸਫਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹ । ਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਚੱ ਕਰ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ
ਹੈ। ਿਡਟੇਲ ਿਵੱ ਚ ਤ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਝਾੜ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਸੁੱ ਕ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਿਜਵ ਸੁੱ ਕ ਗਏ
ਹਨ। ਸਭ ਇੱ ਕ ਦੋ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾਵ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਿਗਆਨ ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਹੀ ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਥੱ ਪੜ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ ਕਿਠਨ ਥੱ ਪੜ ਹੈ ਿਵਕਾਰ ਦਾ। ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ
ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਿਵਕਰਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਵਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਰ ਖਾਧੀ। ਬਾਬਾ
ਤ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਤੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਗੁੱ ਸਾ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸੰ ਭਾਲੋ ਨਹ ਤ
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਿ
ਕਰਕੇ ਥੱ ਪੜ ਨਹੀ ਲਗਾਓ। ਿਕ ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਔਖਲੀ ਨਾਲ ਬੰ ਿਨਆ। ਰੱ ਸੀ ਨਾਲ
ਬਣ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦੇਵ।ੋ ਰੋ - ਰੋ ਕੇ ਆਿਖਰ ਕਿਹਣਗੇ ਅੱ ਛਾ ਹੁਣ ਨਹ ਕਰ ਗੇ। ਬੱ ਚਾ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ ਕਦੇ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੁਲ ਕਲੰਿਕਤ ਨਹ ਬਣਨਾ। ਲੌ ਿਕਕ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪੂਤ
ਬੱ ਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮ - ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਇਹ ਕੀ ਕਾਲਾ ਮੂੰ ਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਰ - ਿਜੱ ਤ, ਿਜੱ ਤ ਹਾਰ, ਹੁੰ ਦੇ - ਹੁੰ ਦੇ ਆਖਰੀਨ ਿਜੱ ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱ ਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ( ਨ ਵ ) ਹੈ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਿਕ ਿਕ ਅਰਟੀਿਫ ਲ ਬਹੁਤ
ਿਨਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੰ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਰੱ ਧੀ - ਿਸੱ ਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ।
ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਵ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ। ਿਫਰ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜੰ ਗਲ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਜੰ ਗਲ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੋ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਬਸਤਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਦਲ ਥੋੜੀ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਗਈ ਕੇ ਗਈ। ਿਵਨਾ ਹੋਇਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ
ਉਦ ਹਨ ਜਦ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਵਾਣੀ ਤ
ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ - ਚੰ ਗੀ ਚਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਦਾ ਜੌਹਰ ਨਹ ਤ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੋਹਰਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹ ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪਿਹਲ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਪ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਪਿਹਲ ਕਦ ਿਮਲੇ ਹੋ?
ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਲਪ ਪਿਹਲ ਿਮਲੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਫਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅੱ ਛਾ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਜਗਾ ਬੈਠ ਤ ਨਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨ ਨ ਕਲਪ ਪਿਹਲ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ
ਕਰਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਆਏ ਨਹ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਭੱ ਜ ਗਏ ਾਦੀ ਆਿਦ ਜਾਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮੇ
ਿਵੱ ਚ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਆਕੇ ਿਫਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਣਗੇ ਿਕੱ ਥੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂੰ ਛ ਲਟਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੀ ਮ - ਿਪਤਾਮਹਾ ਆਿਦ ਵੀ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਘਮੰ ਡ ਹੈ ਿਫਰ ਉਹ ਘਮੰ ਡ ਉਨ
ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸ ਵੀ ਹਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰਆਂ ਬਾਦ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਾਈ ਲਦੇ ਹੋ, ਗਵਾ ਦੇ ਹੋ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ
ਸਟਰ ਵੱ ਧਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਜੋ ਖਾਸ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸੀ ਤ ਉਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਚਨ ਲੋ ਕੀ ਕਾਈਸਟ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ, ਅਸ ਆਿਦ - ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਹ ਿਕਸਨ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨ ਨ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਿਫਰ
ਉਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਿਕੰ ਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਿਕੰ ਨੀ। ਿਦਖਾ ਦੇ ਹਨ
ਨਾ ਿਕ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਤੇ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਿਵਚ ਤਾਕਤ ਿਨਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਾਨ ਿਵਚ ਨਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ
ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਸੋਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਤੰ ਗ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਤ ਅਥਾਹ ਧਨ ਹੈ।

ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੀਿਰਆਂ ਦੀ ਜੜਤ ਦਾ ਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੁਣ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਥੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ ।

ਅੱ ਲਾ ਅਵਲਦੀਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਖੇਡ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਠਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਹਲ ਿਨਕਲ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਿਦਵਯ ਿਦ ਟੀ ਿਮਲਣ
ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਿਪੰ ਸ - ਿਪੰ ਸੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਰਲੀ ਆਿਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੀਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ
ਤ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਕੇ ਬੈਠ ਤ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਥੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨਹ । ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰ ਦੀ
ਹੈ। ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਵਾਹ - ਵਾਹ ਸੀ। ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਮਿਹਲ ਸਨ। ਇਕੱ ਲੇ ਤ ਨਹ ਹੋਣਗੇ
ਨਾ। ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗ, ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਰੋਬਰ ਅਸ ਸਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸੀ। ਅਸ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰ ਿਦਰ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਅਸ ਕੀ ਸੀ ਿਫਰ ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
84 ਜਨਮ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਿਕੰ ਨ ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਿਕੱ ਥੇ ਗਏ। ਆਿਹਸਤੇ - ਆਿਹਸਤੇ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਗਏ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਇਨ ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਕਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਹੀਰੇ ਲਗਾਏ, ਤਾਜ ਮਿਹਲ ਆਿਦ ਬਣਾਏ। ਿਫਰ ਿਬਿਟ
ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਉਥ ਖੋਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੇਗਰ ਹੈ, ਕਰਜਾ ਹੀ ਕਰਜਾ ਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ, ਚੀਨੀ
ਆਿਦ ਕੁਝ ਨਹ ਿਮਲਦਾ। ਹੁਣ ਿਵ ਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪੰ ਤੂ ਉਸ ਤ ਪਿਹਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ,ੇ ਉਨ ਤ ਹੀ ਤੇ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਸ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਿਜਵ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਵ ਦੇ ਤੁਸ ਸੀ।
ਤੁਸ ਹੁਣ ਹੋ ਸੰ ਗਮਯੁਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਹਨ ਕਲਯੁੱ ਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਣਗੇ ਇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਲੀ - ਹੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਵੱ ਡੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਖੋਲਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਚੱ ਤਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਿਚੱ ਤਰ ਟਾੰਸਲਾਈਟ ਦੇ ਬਣ
ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਿਹਜ ਹੋਵ।ੇ
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਆਪਣੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਫਰ ਤ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ। ਮਾਇਆ ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਧੋਖੇ ਤ ਬੱ ਚਦੇ ਰਹੋ। ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱ ਸਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਤ ਿਸ ਫ ਇਨ ਬੋਲੋ ਿਕ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਹ ਲਕ ਮੀ- ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਇਹ ਬੈਜ਼ਸ ਆਿਦ
ਭਗਵਾਨ ਨ ਆਪ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਤ ਇਨ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਕਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 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. ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿ ੰ ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸਣਾ ਹੈ।।
2. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਬਸਤਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਤੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸ ਟਾੰਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ

ਹ , ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਪਿਵਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਨ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱ ਚੇ ਟਰੱ ਸਟੀ, ਮਾਇਆ ਜੀਤ ਭਵ:
ਿਜਵ ਗੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਵ ਹੀ ਜਦ ਮੇਰਾਪਨ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਜੀਤ ਬਨਣ ਦਾ ਸਿਹਜ ਤਰੀਕਾ ਹੈ - ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਟਰਸਟੀ ਸਮਝੋ, ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ ਮਾਨਾ ਟਰਸਟੀ,
ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਅਟੈਚਮਟ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰਾਪਨ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਗਿਹਸਥੀ ਸਮਝ ਗੇ
ਤ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਟਰਸਟੀ ਸਮਝ ਗੇ ਤ ਮਾਇਆ ਭੱ ਜ ਜਾਏਗੀ ਇਸਲਈ ਿਨਆਰੇ ਹੋਕੇ ਿਫਰ ਪਿਵਤੀ ਦੇ
ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਆਓ ਤ ਮਾਇਆ ਪਫ਼ ਰਹੋਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਜੱ ਥੇ ਅਿਭਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਥੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਫੀਿਲੰਗ ਜਰੂਰ ਆ ਦੀ ਹੈ।
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