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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਤੁਸ ਹੁਣ ਸੱ ਚੀ - ਸੱ ਚੀ ਪਾਠ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹੋ, ਇਹ ਸਤਸੰ ਗ ਵੀ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਤ ਬਾਪ ਦਾ ਸੰ ਗ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰ ਲਗਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਜੋ ਦੁੱ ਖ - ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਖੇਡ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱ ਖ - ਸੁੱ ਖ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਪ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਹ
ਿਦੰ ਦੇ। ਉਹ ਤ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਮ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ...

ਤੀ। ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਗੀਤ ਸੁਿਣਆ। ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ? ਬਾਪ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ

ਕਲਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਸਤਯੁਗੀ ਪੁੰ ਨਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਚੱ ਲੋ । ਹੁਣ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵ ਸਭ ਕਲਯੁਗੀ ਹਨ। ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਪਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਜੋ ਹ , ਿਜਵ ਦਾ ਹ , ਇਵ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਿਰ ੀ - ਮੁਨੀ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ
ਰਚਤਾ ਮਾਿਲਕ ਅਰਥਾਤ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ।
ਆਤਮਾਵ ਿਜਥੇ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਬਹਮ ਮਹ ਤਤ, ਿਜਥੇ ਸੂਰਜ ਚੰ ਦ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਮੂਲਵਤਨ, ਨਾ ਸੁਖ਼ ਮਵਤਨ
ਿਵੱ ਚ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮ ਡਵੇ ਿਵੱ ਚ ਤ ਿਬਜਲੀਆਂ ਆਿਦ ਸਭ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਤ ਇਸ ਮ ਡਵੇ ਨੂੰ ਿਬਜਲੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ - ਰਾਤ
ਨੂੰ ਚੰ ਦ ਿਸਤਾਰੇ, ਿਦਨ ਿਵਚ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਹਨ ਬੱ ਤੀਆਂ। ਇਨ ਬੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨਰਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ ਿਫਰ
ਵੀ ਬੱ ਤੀ ਜਗਾਉਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਤੇਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਦਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਰਾਤ। ਇਹ ਵੀ
ਸਮਝ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸੋ ਿਫਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਿਫਰ ਨਵ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਜਰੂਰ ਿਵਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਰਾਿਜਆਂ ਆਿਦ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਘਰ, ਮ ਡਵਾ
ਅਥਵਾ ਸਟੇਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮ ੇਤਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਕਰਮ ਤ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਕਮ ੇਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਤ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਗੀਤਾ ਪਾਠ ਾਲਾ ਹੈ।
ਪਾਠ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਬੁੱ ਢੇ ਆਿਦ ਪੜਦੇ ਹਨ ਕੀ? ਇੱ ਥੇ ਤ ਬੁੱ ਢੇ, ਜਵਾਨ ਆਿਦ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਦੀ ਪਾਠ ਾਲਾ ਨਹ
ਕਹ ਗੇ। ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਅਸ ਇੰ ਨ ਵੇਦ - ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਪੜਦੇ ਹ , ਇਸ ਤ ਕੀ ਬਣੋਗੇ - ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਤਸੰ ਗ ਹੈ, ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰ ਗ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਲੱਜਾ ਆ ਦੀ ਹੈ।
ਸੱ ਤ ਤ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੰ ਗ ਤਾਰੇ।…ਕੁਸੰਗ ਬੋਰ.ੇ ..। ਕੁਸੰਗ ਕਲਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਸਤ ਦਾ ਸੰ ਗ
ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਕਵ ਬਾਪ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਸੱ ਚੀ - ਸੱ ਚੀ ਪਾਠ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਨ ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਠ ਾਲਾ, ਉਨ ਸਤਸੰ ਗ
ਆਿਦ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਕੇ ਿਨਕਲਦੇ ਨਹ । ਸਕੂਲ - ਕਾਲੇ ਜ ਆਿਦ ਤ ਿਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਕੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਪੜਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪੜਾਈ ਨਹ ਹੈ। ਸਤਸੰ ਗ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਤ ਪੜਕੇ ਿਫਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ,
ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਗੰ ਥ ਥੋੜਾ ਿਸੱ ਖਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਿਕੰ ਨ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰ
ਅਰਥਾਤ ਘਰ ਕਹ ਗੇ ਨਾ। ਫਾਟਕ ਖੁਲਦਾ ਹੈ, ਥੇ ਜਾਕੇ ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ - ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ
ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਧਾਮ, ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਆਕੇ ਮੁਕਤੀ - ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲਮੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਖਾ ਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੈ
ਹੀ ਿਬੰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਿਕਵ ਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਤ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਭੱ ਜ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜੀ ਹਨ ਿਕ ਇੱ ਕ
ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਿਫਰ ਜਾ ਦੂਜਾ ਲਵੇਗੀ ਿਫਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਡਰਾਮਾ ਅਨਾਿਦ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਨ ਟੋਮੋਹਾ। ਮੋਹਜੀਤ ਦੀ ਵੀ
ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰ ਿਡਤ ਲੋ ਕ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾਵ ਵੀ ਸੁਣ - ਸੁਣ ਕੇ ਿਫਰ ਗੰ ਥ ਰੱ ਖ ਬੈਠ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਕੰ ਨਰਸ। ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਸਾਡਾ ਦੋ ਕੀ ਹੈ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਥ ਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮ ਆਇਆ ਹ ਤ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ । ਬਾਪ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਚੰ ਗੀ ਮਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ

ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਜ, ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਡ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨ ਦਾ ਦੋ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਿਜੱ ਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਸੀ, ਹੁਣ
ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਿਵਸੇਬਲ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਹਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ ਨਾਮੀਗਾਮੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਤ
ਝੱ ਟ ਨਾਮ ਲੈ ਣਗੇ ਜਗਦੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਿਨਕਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ ਦੀ
ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਿਲਖਦੇ ਹਨ। ਿਬਜਮੋਹਨ ਵੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ। ਿਲਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਰੂਰ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰ ਗੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨ ਲੋ ਕ ਪੜਕੇ ਖੁ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਰਫਰੈ ਮਟ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ
ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮੱ ਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ - ਕੋਈ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਫੱ ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇੰ ਨਾ ਉਠਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਹ ਗੇ ਡਰਾਮਾ, ਅਬਲਾਵ ਤੇ ਵੀ ਅਿਤਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਿਵਚ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਪਾਰ ਿਕ ਵਜਾਇਆ, ਇਹ
ਪ ਨ ਹੀ ਨਹ ਠਦਾ। ਇਹ ਤ ਅਨਾਿਦ ਬਿਣਆ- ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਹ । ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਸ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਪਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਨਹ ਇਹ ਤ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਬਲਾਵ ਕੋਈ ਤ
ਿਨਿਮਤ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਿਜਨ ਤੇ ਿਸਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਵ ਤ ਿਫਰ ਸਭ ਕਿਹਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰ ਿਕ ? ਨਹ , ਇਹ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਅਿਤਆਚਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਸਿਹਣ ੀਲਤਾ ਿਕੰ ਨੀ ਰੱ ਖਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ
ਸਿਹਣ ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਵਘਨ ਤ ਬਹੁਤ ਪਣਗੇ। ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਲਦੇ ਹੋ ਤ ਕੁਝ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਡਰਾਮਾ ਿਵਚ ਆਪਦਾਵ , ਿਖਟਿਪਟ ਆਿਦ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਬਲਾਵ ਤੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ
ਵੀ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਸਟਰਜ਼ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਮ
ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਵੀ ਨਹ ਸਕੋਗੇ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਜਮਾਨਾ ਿਵਗੜਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਗੜਨਾ ਹੈ। ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਿਦਨ
ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ । ਿਬਮਾਰੀ ਆਿਦ ਿਵਚ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਹੈ। ਿਫਰ ਅਸ ਤੀਧਾਮ, ਸੁਖਧਾਮ ਜਰੂਰ ਜਾਵ ਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ
ਬੱ ਚੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਲੰਗ ਹੈ। ਿ ਵਿਲੰਗ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਿ ਵ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵਚ ਜ ਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿ ਵਿਲੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਰੂਰ ਇਹ
ਜੜ ਹੈ ਤ ਚੈਤੰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਿਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਤ ਰਚਤਾ ਹੈ ਪਰ ਿਵੱ ਚ। ਉਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ ਿਸਰਫ ਪੂਜਾ ਦੇ
ਲਈ। ਪੂਜਯ ਹੋਣਗੇ ਤ ਿਫਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿ ਵ ਕਾ ੀ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ
ਭਗਵਾਨ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਅਸ ਵੀ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ । ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋਕੇ ਿਫਰ ਅਸ ਦੁਖੀ ਿਕ ਹ ? ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ
ਨਾ। ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਹ ਿਫਰ ਅਸ ਦੁਖੀ ਿਕ ਹ ? ਬਾਪ ਤ ਹੈ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬੁਲਾ ਦੇ
ਵੀ ਹਨ - ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਿਮਟਾਓ। ਉਹ ਿਕਵ ਿਮਟਾਵੇ? ਦੁੱ ਖ - ਸੁਖ ਇਹ ਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸੁਖ ਦਾ ਏਵਜਾ ਸੁਖ, ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਏਵਜਾ ਦੁੱ ਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਤੇ ਰੱ ਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ
ਕਦੀ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਮੈ ਤ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਦੇਕੇ ਜ ਦਾ ਹ । ਇਹ ਿਫਰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਸੁਖ ਦਾ
ਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰ ਦਾ ਿਫਰ ਤ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਿਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਿਦ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ।
ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਿਕੰ ਨ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਹੋ। ਉਨ ਿਰ ੀ - ਮੁਨੀਆਂ
ਆਿਦ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੋ ਰਾਜਿਰ ੀ, ਉਹ ਹੈ ਹਠਯੋਗ ਿਰ ੀ। ਿਰ ੀ ਮਤਲਬ ਪਿਵੱ ਤਰ। ਤੁਸ ਸਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਹੋ
ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜਰੂਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਸਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਨ ਦਾ ਹੀ ਿਫਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਪਛੇ
ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਸ ੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਸਮ ਤ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸਤਯੁਗ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਿਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਕੰ ਨਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱ ਕਰ
ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਹ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਹੀ
ਇੱ ਕ ਰਾਜ, ਇੰ ਨ ਥੋੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱ ਥੇ ਤ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਕੌ ਣ ਲਗਾਏ। ਥੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਥੇ ਿਸਲੋ ਨ, ਬਰਮਾ ਆਿਦ ਹੋਣਗੇ? ਨਹ , ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਸ ਸਭ ਿਮੱ ਠੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਆਿਦ ਸਭ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਸ ਟੀ ਤ ਵੱ ਡੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਿਪਛੇ ਿਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਥੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੀ - ਹੋਲੀ ਹਪ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਆਪਣਾ
ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਹੁਣ ਤ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਨਹ ਹੈ
ਿਕ ਿਕ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹੰ ਸਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਪਛੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਲਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹਪ ਨਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰ ਗੇਜ ਨ ਹਪ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤ ਬਾਪ
ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਿਕਧਰੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ,
ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਮਾਤਾਵ ਤ ਇੰ ਨਾ ਸਭ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜੀ ਨਹ ਹੋ। ਪਿੜਆ ਹੋਇਆ

ਸਭ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ਕੱ ਢਣਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਿਸਰਫ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ
ਤੁਸ ਆਓਗੇ ਤ ਅਸ ਵਾਰੀ ਜਾਵ ਗੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵ ਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਣ - ਦੇਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸਤਰੀ - ਪੁਰ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਨਮਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ । ਮਰਨਾ ਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਿਫਰ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਦੇਣਾ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਭ
ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਿਸੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ - ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਭਜਾਕੇ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਤ ਖੁ ਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸ ਤ ਖੁ ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵ ਗੇ। ਸਿਹਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵ ਮਾਰ ਖ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ ਸੱ ਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਲਯੁਗੀ ੂਦ
ਸੰ ਪਰਦਾਏ। ਤੁਸ ਹੋ ਸੰ ਗਮਯੁਗੀ, ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਪੁਰ ੋਤਮ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ
ਹੈ ਨਾ। ਿਫਰ ਿਡਗਰੀ ਘਟ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤ ਥੱ ਲੇ ਆ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਫਰ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਿਡੱ ਗਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਸ ਸਮ ਸਭ
ਿਡੱ ਗ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਝਾੜ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਥੁਰ ਸੜ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਫਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਫਾ ਡੇ ਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਕਲਮ ਿਕੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਉਨ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਝਾੜ ਵੱ ਧ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਝਾੜ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਝਾੜ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਝਾੜ ਹੈ। ਵੈਰਾਇਟੀ ਫੁੱ ਲ ਿਕੰ ਨ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਿਸ ਟੀ ਦੇ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਝਾੜ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਕਈ
ਵੈਰਾਇਟੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇੱ ਕ ਕਲ ਨਾ ਿਮਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਬਿਣਆ - ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ
ਪਾਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਣਆ - ਬਣਾਇਆ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਬਣਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਿਰਯਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਿਰੲਿਲਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੇ ।
ਿਚੱ ਤਰ ਆਿਦ ਵੀ ਕੋਈ ਿਰਯਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹਨ। ਬਹਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਲ ਿਫਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਦ ਤੁਸ ਵੇਖੋਗ।ੇ ਇਸ
ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਬੁੱ ਧੀ ਬੜੀ ਿਵ ਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ - ਇਕ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨ ਿਕਹਾ - ਬਾਬਾ, ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਗੇ। ਇਹ ਤ ਸਿਹਜ ਹੈ ਨਾ। ਹੱ ਥ ਤ
ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੰ ਗਾ!
ਿ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. ਸਿਹਣ ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਵਘਨ ਿਵੱ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਦਾਵ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਿਤਆਚਾਰ

ਹੋਣਗੇ - ਇਵ ਦੇ ਸਮ ਤੇ ਸਿਹਣ ਕਰਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਸੱ ਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।

2. ਿਵ ਾਲ ਬੁੱ ਧੀ ਬਣ ਇਸ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਮਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਲਈ

ਪ ਨ ਠ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਮਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਵਰਦਾਨੀ ਬਣ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਿਦਲਾਰਾਮ ਭਵ:
ਜੋ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਵਰਦਾਨੀ ਮੂਰਤ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਿਕਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨਹ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਰ
ਰਿਹਮਿਦਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਿਕਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹ ਰੱ ਖਦੇ ਇਵ ਵਰਦਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਿਕਸੀ ਦੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਨ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਿਦਲ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਿਦਲਾਰਾਮ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਇਸਲਈ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਜ ਪਜਾ ਸਾਰੇ ਉਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤ ਇਹ ਹੀ ਅ ੀਰਵਾਦ
ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮੇ ਾ ਸਨਹੀ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ੇ ਠ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਾ ਬੇਿਫਕਰ ਬਾਦ ਾਹ ਹੈ।
******

