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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਖੁ ੀ ਿਜਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹ , ਤੁਸ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਰਦੇ - ਿਫਰਦੇ ਪੈਦਲ ਕਰਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ
ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ"ੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਿਵਕਰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਉਸਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਿਵਕਰਮ ਤ ਬਚਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ੀਮਤ। ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਪਿਹਲੀ ੀਮਤ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲੋ ਤ ਤੁਸ ਿਵਕਰਮਾਜੀਤ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।

ਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਛੀ - ਛੀ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਫ਼ੇਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਆਤਮਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੰ ਨ ਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੀਰ ਤ ਹੈ ਨਹ ਇਸਲਈ
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਰੀਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਮ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਤਨ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹ । ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਲਪ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹ । ਇਸ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਦੁੱ ਖੀ ਬਣ ਪਏ ਹੋ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ, ੋਕ ਵਾਿਟਕਾ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਹੋ। ਕਲਯੁੱ ਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੁੱ ਖਧਾਮ। ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਹੈ
ਿਕ ਨਪੂਰੀ, ਸਵਰਗ। ਉਹ ਤ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹ । ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ ਤ ਫ਼ੇਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤ ਇਹ ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਜੋ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ - ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ
ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵ ਸਮਝਾਓ। ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ
ਜਾਵੋਗ।ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸੁਰੀ ਕਰਮ ਨਹ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਛੀ - ਛੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗੀ ਉਹ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਕਰਮ ਬਨਣਗੇ।
ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਈ ਵਰ ਸਵਿਵਆਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨ ਕਹਾਇਆ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਹਰ ਗੱ ਲ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਰਮ ਹੀ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਕਰਮ - ਅਕਰਮ - ਿਵਕਰਮ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ੀਮਤ ਤੇ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਤੁਸ ਸੁੱ ਖ ਭੋਗਦੇ
ਹੋ, ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਫ਼ੇਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੱ ਤ ਤੇ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਭਗਤੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੱ ਲੇ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਆਏ
ਹੋ। ਤੁਸ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਸੀ। ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਭਗਤੀ
ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ - ਹੇ ਈ ਵਰ, ਇਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦਵੋ, ਤ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਿਦ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਬਾਬਾ ਚੰ ਗੀ ਬੁੱ ਧੀ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਿਚਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਿਤਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਨ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਘੁੰ ਮੋ ਿਫ਼ਰੋ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰੀਰ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ - ਖੁ ੀ ਿਜਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹ । ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰ ਨਾ ਦੂਰ - ਦੂਰ ਖੁ ੀ
ਨਾਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਧਨਵਾਨ, ਸੰ ਪਤੀਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਆਕੇ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਇਸ ਵ ਤ ਸਭ ਪਿਤਤ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਲਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਓ। ਆਤਮਾ
ਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ, ੋਕ ਵਾਿਟਕਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਦੁੱ ਖੀ ਹਨ। ਰਾਵਣਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਇਸ
ਵਕਤ ਹੈ ਹੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਿਸ ਟੀ। ਸਤੋਪਧਾਨ ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਗਾਇਨ ਵੀ ਉਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਧਾਮ, ਸੁੱ ਖਧਾਮ
ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕੰ ਨਾ ਮੱ ਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜੇਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਭਗਵਾਨ ਿਕਵ ਆਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ
ਦਵੇਗਾ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤ ਫਲ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੋ ਫਲ ਹਨ - ਇਕ ਮੁਕਤੀ, ਦੂਜਾ
ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੀਨ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਿਜਨ ਨ ੁਰੂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ
ਿਗਆਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਲੈ ਣਗੇ ਤ ਫਲ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਘੱ ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਿਗਆਨ ਵੀ ਘੱ ਟ ਲੈ ਣਗੇ, ਫ਼ਲ ਵੀ ਘੱ ਟ
ਪਾਉਣਗੇ। ਿਹਸਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੱ ਦ ਹਨ ਨਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮੇਰਾ ਬਣਕੇ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗਾ ਤ ਗੋਇਆ ਮੈਨੰ ੂ
ਛੱ ਿਡਆ। ਇੱ ਕਦਮ ਥੱ ਲੇ ਜਾਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਤ ਿਡਗਕੇ ਫ਼ੇਰ ਠ ਪਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਗਟਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗ ਜ ਦੇ, ਬੁੱ ਧੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਸੁਧਰਦੀ ਹੀ ਨਹ । ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਅਸ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਤਿਗਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਉਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗ ਿਪਆ। ਬਾਪ ਦਾ ਹੱ ਥ ਛਿਡਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣ ਪਦਾ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੀ
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਾਿਪਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵ ਤ ਪਤਾ ਨਹ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਕੀ

ਕਰਦੇ ਹ , ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਵ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਪਦਾ ਹੈ,
ਫ਼ੇਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਨਾਹੇਕ ਉਨ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਢੇਰ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸ ਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜਦੇ ਨਹ ਹੋ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀ - ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ
ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੈ
ਿਕ ਅਸ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਵ ਦਾ ਛੀ - ਛੀ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡਟ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਘੱ ਟ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਪੀਮ ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ
ਚ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਚਾਲ - ਚਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ
ਆਦਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵ ਗੇ। ਬਾਬਾ ਹਰ ਗੱ ਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ ਪੜਾਈ ਨਹ
ਪੜਣਗੇ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਦੇਣਗੇ ਤ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋਕੇ ਮਰਣਗੇ। ਪੱ ਦ ਵੀ ਭ ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਜਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਣਗੇ।
ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤ ਰਿਹਮਿਦਲ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਰਿਹਮਿਦਲ ਹੈ
ਉਵ ਟੀਚਰ ਬਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਦੇ ਅਤੇ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਟੀਚਰ ਰਿਹਮਿਦਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ ਚੰ ਗਾ ਪੁਜੀ ਨ ਤੁਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ
ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨਹ ਹੈ ਤ ਤਦਬੀਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਚ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹ ਹੈ ਤ ਟੀਚਰ ਤਦਬੀਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ! ਇਹ ਬੇਹੱਦ
ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ - ਜਗਾਫ਼ੀ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੈਰਾਗ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ
ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ , ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਤ ਹੈ ਿਨਰਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ , ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ
ਉਨ ਨੂੰ ਤ ਜੰ ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਿਰ ੀ - ਮੁਨੀ ਆਿਦ ਸਭ ਜੰ ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੋਪਧਾਨ ਤਾਕਤ
ਸੀ, ਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਖੱ ਚਦੇ ਸੀ। ਿਕੱ ਥੇ - ਿਕੱ ਥੇ ਕੁਿਟਆਵ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਉਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਾਕੇ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇ ਸੀ। ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ
ਮੰ ਿਦਰ ਨਹ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੰ ਿਦਰ ਹਮੇ ਾ ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਉਨ ਦਾ ਤ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੈ ਬਹਮ ਤੱ ਤਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਸ ਬਹਮ ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਿਸਵਾਏ ਬਾਪ
ਦੇ ਥੇ ਤ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ। ਆਕੇ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਣਾ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤ ਸਾਰੇ
ਿਵ ਵ ਤੇ ਅਸ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਖੰ ਡ ਨਹ ਸੀ। ਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤ ਬਹੁਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੂੰ
ਸੁਖਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱ ਧਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਖਾਣਾ ਆਿਦ ਿਵਲਾਇਤ ਵਾਿਲਆਂ ਤ ਿਸੱ ਖੇ
ਹਨ। ਬੰ ਬੇ ਪਿਹਲੇ ਕੀ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਤ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝੋ ਅਰਵੇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਸਾਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰਣਗੇ! ਬਾਹਰ ਤ ਿਨਕਲ ਨਹ ਸੱ ਕਣਗੇ। ਨਚੂਰਲ ਕਲੇ ਿਮਟੀਜ਼ ਤ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗੀ। ਨਹ ਤ ਇਨ
ਿਵਨਾ ਿਕਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸ
ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਹੋ ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਲਾ ਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਉਦ ਤ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ
ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੁਕਤੀ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਮਨਮਨਾਭਵ। ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਤ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਵੀ ਝੱ ਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ
ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੰ ਪਾਿਸਬਲ ਹੈ। ਵੱ ਿਡਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨਹ ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ, ਤ
ਛੋਟੇ ਫ਼ੇਰ ਿਕਵ ਯਾਦ ਕਰ ਸੱ ਕਣਗੇ? ਭਾਵ ਿ ਵਬਾਬਾ - ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਿਹਣ ਵੀ ਪਰ ਹੈ ਤ ਬੇਸਮਝ। ਅਸ ਵੀ ਿਬੰ ਦੀ ਹ , ਬਾਬਾ ਵੀ
ਿਬੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਮੁ ਿਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤ ਹੈ ਨਹ । ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਯਥਾਰਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਬੰ ਦੀ ਹ ਇਸਲਈ ਮ ਜੋ ਹ , ਿਜਵ ਹ ਉਹ ਿਸਮਰਨ ਕਰੋ - ਇਹ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ।
ਉਹ ਤ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਪਮਾਤਮਾ ਬਹਮ ਤੱ ਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ ਉਹ ਇੱ ਕਦਮ ਿਬੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ - ਿਦਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਨਾ।
ਬਹਮ ਤੱ ਤਵ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹ , ਉਨ ਨੂੰ ਪਮਾਤਮਾ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਮ
ਆਤਮਾ ਹ , ਬਾਬਾ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹ , ਇਨ ਕੰ ਨ ਤ ਸੁਣਦਾ ਹ , ਬਾਬਾ ਇਸ ਮੁੱ ਖ ਤ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹ , ਪਰੇ ਤੇ
ਪਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਤੁਸ ਵੀ ਪਰੇ ਤੇ ਪਰੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਨਮ - ਮਰਣ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੋ, ਮ ਨਹ ਆ ਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਹੁਣ

ਆਪਣੇ 84 ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਛੋਟੀ - ਵੱ ਡੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਆਇਰਨ ਏਜ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਇੰ ਨਾ ਛੋਟਾ
ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਤ
ਤੁਸ ਜੋ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਪਿੜਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਭਤ ਖੋਟੀ ਤਕਦੀਰ
ਉਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਤ ਬਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ
ਖ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹ ਨਾ ਸੱ ਕਣ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋ। ਅੰ ਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ - ਬਣਦੇ ਅਸ ਹਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਕੀਤੀ
ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਚਟ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਵ ਤ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਸੱ ਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਜਸਟਰ
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹਣਗੇ ਤੁਸ ਮਾਇਆ ਤ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਜੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਜਗਤਜੀਤ ਮਹਾਰਾਜਾ - ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਜਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਹੁਣ ਦੈਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਣਗੇ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਿਜਨ ਪਾਵਨ ਬਣ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਤ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਅਲਪਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ 21 ਜਨਮ
ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹੀ ਬਨਣਗੇ। ਤੁਰਦੇ - ਿਫ਼ਰਦੇ ਮਾਇਆ ਚਮਾਟ ਮਾਰ
ਇੱ ਕਦਮ ਿਡਗਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਘੱ ਟ ਦੁ ਤਰ ਨਹ ਹੈ। 8-10 ਵਰੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਰਹਾ, ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ,
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਡੱ ਗਣ ਤ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਖ਼ੁਦ ਿਡੱ ਗ ਿਪਆ। ਤਕਦੀਰ ਕਹ ਗੇ ਨਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਕੇ ਫ਼ੇਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣ
ਜ ਦੇ ਹੈ ਤ ਦੁ ਮਣ ਹੋ ਿਗਆ ਨਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸਾਖ ਤਕਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ, ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਖ ਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਿਕੰ ਨ
ਸਾਖ ਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਜਾਦੂ ਸਮਝ ਹੰ ਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਫ਼ੇਰ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਸਾਖ ਤਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਿਹਲ ਿਕੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ - ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਿਕੰ ਨ ਕੱ ਟ ਹੋ ਗਏ। ਭੱ ਠੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱ ਟ ਪੱ ਕ ਕੇ
ਿਨਕਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੱ ਚੀ ਰਿਹ ਗਈਆ। ਕੋਈ ਤ ਇੱ ਕਦਮ ਟੁੱ ਟ ਪਏ। ਿਕੰ ਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ
ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸ ਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹ । ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਇੱ ਥੇ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਵ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ। 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. ਆਪਣੀ

ਚ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣ ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਦੇ ਵ ਹੋ ਆਪਣਾ
ਰਿਜਸਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2. ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਇਸਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਤਤ ਬਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਵ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ ਖ ਦੀ ਰਹੇ, ਪ ਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਰਦਾਨ:ਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਸਰਵ ਨੂੰ
ਤੀ ਦਾ ਸੰ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤੀ, ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਭਵ:
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਤੀ ਦੇ ਮੈਸਜਰ ਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋ। ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
ਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਸਮਝਕੇ ਚਲੋ ।
ਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ, ਤੀ ਦਾ ਸੰ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੈ ਵੀ ਤ ਸਵਰੂਪ ਕਤੀ ਾਲੀ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਅ ਤੀ ਦੇਣ ਤੁਸ ਤੀ ਦਵੋ। ਉਹ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਤੁਸ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
ਇਹ ਹੀ ਤੁਸ ਤੀ ਦੇ ਮੈਸਜਰ, ਮਾਸਟਰ ਤੀ, ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਜਵ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਸਿਹਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਵ ਆਵਾਜ਼ ਤ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿਹਜ ਹੋਵੇ।
******

