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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਖਵਈਆ ਆਇਆ ਹੈ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ, ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਹੋਕੇ ਰਹੋ ਤ ਨਈਆ ਿਹਲੇ ਗੀ ਡੁਲੇਗੀ ਪਰ ਡੁੱ ਬ ਨਹ ਸਕਦੀ"
ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਤ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ - ਆ ਦੇ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਆਤਮਾ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਿਨਰਾਕਾਰ
ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਹਜ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਿਬੰ ਦੀ
ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ - ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ।

ਤੀ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿ ਵ ਨਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਮਾ ਅਤੇ ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜ ਸੂਖ ਮਵਤਨਵਾਸੀ ਬਹਮਾ - ਿਵ ਨੂੰ
- ੰ ਕਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ। ਿਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਜ ਸਾਕਾਰ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ ਉਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ।
ਭਗਵਾਨ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਕੌ ਣ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ । ਨਤੀ - ਨਤੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਰਥਾਤ ਅਸ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ - ਹੇ
ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਤ ਹੈ ਿਬੰ ਦੀ। ਤ ਬਾਪ ਵੀ ਿਬੰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ
30 - 35 ਵਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸ ਆਤਮਾ ਿਕਵ ਿਬੰ ਦੀ ਹ , ਇਹ ਵੀ ਨਹ ਸਮਝਦੇ! ਕੋਈ ਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,
ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸੱ ਚਾ ਹੀਰਾ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਡੱ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਚੰ ਗੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤ ਸੋਨ - ਚ ਦੀ ਦੀ ਡੱ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਫ਼ੇਰ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਹੀ
ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਝੂਠਾ ਹੀਰਾ ਿਵਖਾਇਆ ਤ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਵ ਬਹੁਤ ਠੱਗ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਹੁਣ ਸੱ ਚਾ
ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਵੀ ਇਵ - ਇਵ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਪਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੱ ਚ ਦੀ ਨ ਵ
ਿਹੱ ਲੇ - ਡੁੱ ਲੇ ਤੇ ਡੁੱ ਬੇ ਨਹ । ਝੂਠ ਦੀ ਨ ਵ ਿਹਲਦੀ ਨਹ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਇਸ ਨ ਵ ਿਵੱ ਚ
ਬੈਠ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੇਟਰ ਗਾਏ ਜ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਵਈਆ ਬਾਪ
ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਜੰ ਗਲ। ਸਭ ਪਿਤਤ ਹਨ ਨਾ। ਿਕੰ ਨਾ ਝੂਠ
ਹੈ। ਸੱ ਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਵਰਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹ ਜਾਣਦੇ, ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹ , ਿਕ ਿਕ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾ।
ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਵੀ
ਿਨਰਾਕਾਰ ਆਤਮਾ ਹ - ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ - ਬੈਠ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ - ਰਿਹੰ ਦੇ
ਸਾਕਾਰ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਪਰਮਿਪਤਾ
ਪਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਪਰਮਿਪਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰੇ ਤੇ ਪਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਤੁਸ ਤ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ।
ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਿਵਆਪੀ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਤੇ, ਤੀਰਥ ਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਦੀ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਇ ਨਾਨ ਕਰ ਅਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਪਦਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ! ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਦੁੱ ਖੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੰ ਗ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮੋ
ਜ ਮੁਕਤੀ ਥੋੜੇਹੀ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਦੇ ਨਹ ,
ਇੱ ਥੇ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹਰ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਰਾਮ - ਰਾਮ ਬੈਠ
ਜਪੇ, ਤ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਹਰ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਰਾਵਣ ਰਾਜ। ਦੁੱ ਖ ਤ ਗਲੇ ਨਾਲ ਿਜਵ ਬੰ ਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਦੁੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਿਸਮਰਨ ਸਭ ਕਰਨ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱ ਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱ ਖ ਹੈ। ਸੁੱ ਖ ਸੀ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ, ਦੁੱ ਖ
ਹੈ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਜੰ ਗਲ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਦਾ ਕੰ ਡਾ। ਫ਼ੇਰ
ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਕੰ ਡਾ।
ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਤੁਸ ਇਨ ਅੱ ਖ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਵਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ ਤੀਧਾਮ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਘਰ ਕੋਈ
ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੋ ਨਾ - ਬਾਬਾ, ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱ ਖ ਤ ਆਕੇ

ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਪੇਣਨਾ ਤ ਨਹ ਕਰਨਗੇ। ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਿ ਵ ਜਯੰ ਤੀ ਵੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੇਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤ
ਿਨਆਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤ ਿਨਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਤ ਕੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਫ਼ੇਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਿਠ ਕਰ - ਿਭੱ ਤਰ ਸਭ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਅਨਕ ਮੱ ਤ ਹੈ
ਨਾ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਿਵਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਨ ਤੁੱ ਛ ਬੁੱ ਧੀ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾਕੇ
ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਨਾਸਿਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰ ਨਦੇ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਬਾਹਮਣ,
ਿਜਨ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਬਹਮਾ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਠਿਹਰੇ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਤ ਮ ਹੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਮਣ - ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ੁਦ ਧਰਮ ਤ ਿਨਕਲ ਬਾਹਮਣ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਹੰ ਦੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਨਹ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਨਣਗੇ, ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਗੇ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਕ ਚਨ ਲੋ ਕ ਕਦੀ
ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਿਸੱ ਧ ਕਰ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ - ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਪੜੇਗਾ ਿਕ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਜਦੋ ਿਵਨਾ ਨੜੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਦ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇਗੀ। ਅਖਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤ ਿਕੱ ਥੇ - ਿਕੱ ਥੇ ਤ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ
ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਿ ਵ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਹ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ
ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਇਸ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਿਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਭਨੂੰ ਿਨ ਚੈ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਰਹ ਸਲ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਨਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦ ਤੱ ਕ ਿਵਨਾ ਨਹ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥ ਕਵੇਕ ਆਿਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਬੰ ਬ ਫਟਣਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਚੁਰਲ ਕਲੈ ਿਮਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੰ ਨ
ਆਿਦ ਨਹ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਸਟੀਮਰ ਨਹ ਆਵੇਗਾ, ਫੈਮਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਦੇ - ਮਰਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭੁੱ ਖ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਲ ਜ ਮੱ ਖੀ ( ਿਹਦ) ਆਿਦ ਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜਨ ਿਵੱ ਚ ਹਲ਼ਕੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬੈਠ ਬੈਠ ਅਚਾਨਕ ਅਰਥ ਕਵੇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਿਵਨਾ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ - ਸੰ ਤ ਆਿਦ ਇਵ ਨਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ
ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਰਾਮ - ਰਾਮ ਕਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਤ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਉਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਬੁੱ ਢੇ ਤਨ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ ਅੰ ਤ ਦਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤ ਖੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ ਤੀਧਾਮ
ਜ ਦੇ ਹ । ਮਨੁੱਖ ਤੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੀ ਕੌ ਣ ਦੇਵ?ੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਤੀ ਦੇਵਾ………..ਹੁਣ ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਚ ਤੇ ਚ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਸ ਸਭਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹ ਛੱ ਡ ਗਾ।
ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੱ ਛਰ ਸਿਦ ਏ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਥੋੜੇ ਿਕਵ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਹੈ
ਸੰ ਗਮ। ਤੁਸ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਿਵਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱ ਛਰ ਸਿਦ ਏ ਆਤਮਾਵ
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਝੁੰ ਡ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸ ਨਹ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਅਸ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਜਾਵ ਗੇ। ਖੁ ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੀਧਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤ ਅੰ ਤ ਮਤੀ ਸੋ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਿਮਹਨਤ ਬਗ਼ੈਰ ਚ ਪੱ ਦ ਥੋੜੇਹੀ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰ ਤ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹ ਹੈ। ਚੈਨ ਹੈ ਹੀ ਤੀਧਾਮ ਅਤੇ
ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਘਰ - ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅ ਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ - ਪੀਟ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਛੀ - ਛੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੋ।
ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਿਚਓ, ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹ , ਇਸ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਪਿਤਤ ਬਣ ਪਏ ਹੋ।
ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਅੰ ਤ ਮਤੀ ਸੋ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਵਆਹ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ
ਭਾਵ ਜਾਓ ਪਰ ਯਾਦ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਜ਼ ਸਾਰੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਕਰੋ ਪਰ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ - ਬਾਬਾ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਘਰ ਛੱ ਡਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕੌ ਣ
ਕਰੇਗਾ? ਭਗਤ ਲੋ ਕ ਘਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਭਗਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਘਰ - ਘਰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕ ਉਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਉਨ
ਵਰਗਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ
ਗੱ ਲ ਸੁਣਾਈ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਈ ਿਕ ਨ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਨ ਤ
ਮਾਿਲਕ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਸੰ ਗਮ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹ
ਕਹ ਗੇ। ਇਹ ਤ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਠਿਹਿਰਆ। ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ ਬਾਪ ਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨ ਸੁਣੀ। ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਫੇਰ ਬਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ ਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਖੰ ਡਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੀਤਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਪ ਤ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾਕੇ ਗਏ, ਇਨ ਤ ਿਕ ਨ ਸਿਤਯੁਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਿਣਆ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਸਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ

ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਿਖ਼ਆਲਾਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹ
ਿਮਲਦਾ। ਸਾਧੂ - ਸੰ ਤ ਆਿਦ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਮੰ ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਫੋਟੋ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਦੂਜੇ ਸਤਸੰ ਗਾ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਵੋਗੇ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਿਕਸਦੀ ਕਥਾ? ਵੇਦ ਤ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਾਸਤ ਆਿਦ ਕੁਝ ਪਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ
ਕੋਈ ਾਸਤ ਪਿੜਆ ਹੈ ਕੀ! ਪੜਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਗੀਤਾ ਆਿਦ ਕੁਝ ਪਿੜਆ ਹੋਇਆ ਨਹ ਹ । ਇਹ
ਰੱ ਥ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮ ਬੈਠਾ ਹ , ਇਹ ਪਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮ ਨਹ ਪਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਾਰੇ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਆਿਦ
- ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੀਤਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਤੋਤੇ ਮੁਆਿਫਕ ਕੰ ਠ ਕਰ ਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋ ਬਾਪ ਨ ਪਵੇ ਕੀਤਾ ਤ ਝੱ ਟ
ਗੀਤਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਿਕ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਿਗਆ ਇਹ ਤ ਿ ਵਬਾਬਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ਤ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਮਮਤਵ ਿਮਟਾ ਦਵੋ। ਿਸਰਫ਼ ਮਾਮੇਕਮ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱ ਚੇ ਆਿ ਕ ਨੂੰ ਘੜੀ - ਘੜੀ ਮਾ ੂਕ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੀ
ਯਾਦ ਵੀ ਇਵ ਪੱ ਕੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ, ਝ ਝ ਆਿਦ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਕਾਰ ਨਹ । ਗੀਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਆ ਦੇ
ਹਨ ਤ ਵਜਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਦਾ ਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਮੀਰਾ
ਭਗਤਣੀ ਸੀ, ਤੁਸ ਤ ਹੁਣ ਿਗਆਨੀ ਹੋ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਠੀਕ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਤੁਸ ਤ ਿਜਵ ਭਗਤ ਹੋ।
ਤ ਉਹ ਸਮਝ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਬਾ ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਵ ਿਕ ਿਕਹਾ? ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੈਗੰਬਰ
ਬਣੋ, ਮੈਸਜਰ ਬਣੋ, ਸਭਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਵੋ ਿਕ ਬਾਪ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਪਾਪ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵ ਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਇੱ ਕ ਹੀ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਹ । ਬਾਪ ਹੀ ਪਿਰਚੈ ਬੈਠ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਨਮਨਾਭਵ ਦਾ ਮੰ ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਆਿਦ ਇਵ ਕਦੀ ਨਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਹੁਣ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਪ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੈਲਥ, ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਵੈਲਥ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਤੁਸ ਕਾਲ
ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਥੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਦੇਵਤਾਵ ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਿਵਜੈ ਪਾਈ ਹੋਈ 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. ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਦਾ ਟਾਇਟਲ ਿਮਲੇ । ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਸਭਨੂੰ ਬਾਪ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ

ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।

2. ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹ ਹੈ, ਇਹ ਛੀ - ਛੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱ ਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ -

ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਿਤਆਗ, ਤਪੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵਰੂਪ ਭਵ:
ਿਤਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱ ਿਸਆ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਿਤਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਿਤਆਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਦੜ ਸੰ ਕਲਪ ਕਰਨਾ - ਇਹੀ ਤਪੱ ਿਸਆ
ਹੈ। ਤ ਿਤਆਗ, ਤਪੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਨਕ ਹੱ ਦ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਗਠਨ
ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨ ਿਕਹਾ ਦੂਜੇ ਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਆਏ ਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵਰੂਪ,
ਿਨਰਿਵਘਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ
ਸਲੋ ਗਨ:ਸੰ ਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਦੇਣਾ - ਇਹੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਿਹੰ ਸਾ ਹੈ।
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