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ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰੋ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੱ ਚੀ ਿਦਲ ਰੱ ਖੋ ਤ
ਬਾਪ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੋਗ"ੇ
ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਕੌ ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਿਨ ਾਨੀਆਂ ਸੁਣਾਓ?
ਿਜਨ ਦਾ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅਟੁੱ ਟ ਿਪਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ੀਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱ ਲ ਨਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ ਦਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਲਨ
ਬੜੀ ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ ਨੂੰ ਨ ਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ । ਹਰ
ਕਦਮ ੀਮਤ ਤੇ ਚੁੱ ਕਣਗੇ।

ਤੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਿਵਸ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫ਼ੇਰ ਮੁੱ ਖ - ਮੁੱ ਖ ਜੋ ਮਹ ਰਥੀ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਰਾਏ

ਕੱ ਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਚਲੇ ਗਾ। ਮੇਲੇ ਜ ਪਦਰ ਨੀ ਦੀ
ਓਪਿਨੰਗ ਿਕਸ ਤ ਕਰਵਾਈਏ! ਕੀ - ਕੀ ਪੁਆਇੰ ਟ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ੰ ਕਰਾਚਾਿਰਆ ਆਿਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਗਏ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਇੱ ਥੇ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਤ ਬਹੁਤ ਚੀ ਹੈ। ਇਨ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਤੱ ਖਾ ਿਵੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ
ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤ ਮੰ ਨਣਗੇ ਨਹ । ਤ ਪਦਰ ਨੀ ਆਿਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜੋ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਕੀ - ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਸਭਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ ਤੇ ਟੇਪ ਿਵੱ ਚ ੌਰਟ ਿਵੱ ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜਵ ਗੰ ਗੇ ਨ ੰ ਕਰਾਚਾਿਰਆ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਇਆ, ਇਵ - ਇਵ ਦੇ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਬੱ ਚੇ ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹਨ। ਉਵ ਤ ਸਥੂਲ ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ
ਦਾ ਅਟ ਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਲਆਣ ਤ ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
ਬਹਮਾਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਿਲਆਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯੋਗਯੁਕਤ ਹੋ ਬਣਾਓ। ਇਵ ਯੋਗਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤ
ਭੰ ਡਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤ ਝੱ ਟ ਉਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਬੱ ਚੇ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਿਵਸ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤ
ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਟ ਨ ਸਾਰਾ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵੱ ਲ ਹੀ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਕੋਈ ਤ ਸਮੁੱ ਖ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਿਕ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਦੇ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬੜੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਤ ਦੇਹੀ
- ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਭੇਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹ । ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਟ ਨ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਟ ਨ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਘੱ ਟ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬੜੇ ੀਤਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਹ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ ਦਾ
ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਵ ਇਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੱ ਲ ਨਾ ਪੁਛ।ੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਨ
ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਤ ਿਗਆਨ ਹੈ ਨਹ । ਿਗਆਨ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ
ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨ ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨ ਾ ਹੋਵੇ ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ,
ਿਜਸਨੂੰ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨ ਾ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਲਨ ਬੜੀ ਚੰ ਗੀ ਰਾਇਲ
ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ ਇਸਲਈ ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੈ - ਅਤੀਇੰ ਦੀਏ ਸੁੱ ਖ ਗੋਪ - ਗੋਪੀਆਂ ਤ ਪੁਛ,ੋ ਜੋ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹ ਚੜਦੇ ਹਨ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ
ਨਹ ਤ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵੀ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਉਨ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪ ਹਰ ਇੱ ਕ
ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਕੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਟਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
- ਮੈਨੰ ੂ ਿਗਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਬੱ ਚੇ ਿਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਫ਼ਤਕਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਵੀ ਨਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਨਾ - ਿਕੱ ਥੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹ ਿਦਲ
ਤੇ ਨਹ ਚੜਦੇ ਹਨ। ਅਿਗਆਨ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੱ ਚਾ ਬਦਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ ਨੂੰ ਕਪੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਗਦੋ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਪਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ
ਹਨ। ਜੋ ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਿਪਆਰ ਥੋੜੇਹੀ ਕਰਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਕਦੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੜਨਗੇ, ਫ਼ੇਰ
ਵੀ ਿਪਆਰ ਿਕਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਤ ਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੰ ਗੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਹਣਗੇ ਤੁਸ ਬਹੁਤ

ਸੁੱ ਖਦਾਈ ਹੋ, ਤੁਸ ਿਪਤਾ ਸਨਹੀ ਹੋ। ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਉਨ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਸਨਹੀ ਥੋੜੇਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਦਾਦਾ ਸਨਹੀ
ਨਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਨਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨਾਲ। ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਸਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਬੜਾ ਿਮੱ ਠਾ ਸੁੰ ਦਰ ਰਹੇਗਾ।
ਿਵਵੇਕ ਇਵ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ - ਭਾਵ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰ ਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਥੋੜੇਹੀ ਹੈ। ਬੈਠ - ਬੈਠ ਐਕਸੀਡਟ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ
ਹਾਰਟਫੇਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਈ ਸਵਾਸ ਤੇ ਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹ
ਹੈ। ਨਚੁਰਲ ਕੈਲੇਿਮਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਕਿਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਟਾਈਮ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਵ ਤ ਤੇ ਆ ਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਮਹਾਨ ਦੁੱ ਖ ਹੈ, ਰਕਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ
ਵਿਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਿ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਅਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ 21 ਜਨਮ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਿਤਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਿਵਖਾਈ ਨਹ ਪਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਇੱ ਥੇ ਬੈਠ ਮੁਰਲੀ ਚਲਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵੱ ਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ੰ ਕਰਾਚਾਿਰਆ ਨੂੰ ਪਦਰ ਨੀ
ਿਵੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਹ ਤ ਇਹ ਲੋ ਕ ਇਵ ਿਕੱ ਥੇ ਜ ਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਬੜੇ ਘਮੰ ਡ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ
ਪਵੇ। ਉਪਰ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਤੇ ਿਬਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਵ ਨਹ , ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹ , ਿਰਗਾ ਡ ਉਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ।
ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤ ਫ਼ੇਰ ਚ ਦੀ ਆਿਦ ਦਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਵੀ ਛੱ ਡ ਦੇਣ। ਬਾਪ ਵੇਖੋ ਿਕਵ ਸਧਾਰਨ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ।
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨਾ ਿਨਰਹੰ ਕਾਰੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ ਨਾ। ਿਜਵ
ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ, ਖ ਦੇ ਖਵਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ। ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਆਿਦ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਨਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਗੁਲ - ਗੁਲ (ਫੁੱ ਲ)
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤ ਗੁਲ - ਗੁਲ ਬਣਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਅੱ ਜ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ
ਕਲ ਿਵਕਾਰੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹਣਗੇ ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਗੰ ਦੀ ਚਲਨ ਹੋ ਪਦੀ ਹੈ।
ਆਿਗਆ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈ ਵਰ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹ ਚਲਣਗੇ ਤ ਉਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ! ਚ ਤੇ ਚ ਬਾਪ ਹੈ,
ਹੋਰ ਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹ । ਫ਼ੇਰ ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਚ ਤੇ ਚ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ
ਇਹ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਨ ਨੂੰ ਇਵ ਿਕਸਨ ਬਣਾਇਆ । ਬਾਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਆਪਣਾ ਤੀਧਾਮ, ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ ਵੱ ਲ ਹੀ ਿਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱ ਕ ਹੀ
ਵਾਰ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਤ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੇ ਇਹ ਬਾਪ
ਨਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸ ਪਦ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅਸ ਨਵ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ। ਸਮਝੋ ਬਾਬਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਨਾਯਸ ਕੋਈ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਬਾਬਾ ਝੱ ਟ ਥੇ ਹੀ ਉਨ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਪ ਆਏ
ਹਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ
ਸਵਰਗ ਸੀ। ਿਜੱ ਥੇ ਇਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ ਨਰਕ ਹੈ। ਨਰਕ ਤ ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਬਾਪ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਵ ਇਵ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾਓ। ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਖੁ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਿਸਰਫ ਬੋਲੋ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਿਕਸਲਈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਬਾਪ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁੱ ਖਧਾਮ ਹੈ।
ਇੰ ਨਾ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤ ਵੀ ਖੁ ੀ ਰਹੇ। ਅਸ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੀਧਾਮ। ਫ਼ੇਰ ਥ ਹੀ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ
ਆਉਣਗੇ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ। ਿਜਵ ਕਾਲੇ ਜ ਿਵੱ ਚ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸ ਇਹ - ਇਹ ਪੜਦੇ ਹ ਫ਼ੇਰ
ਇਹ ਬਣ ਗੇ। ਬੈਿਰਸਟਰ ਬਣੋਗੇ ਜ ਪੁਿਲਸ ਸੁਪਰੀਟਡਟ ਬਣੋਗੇ, ਇੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵ ਗੇ। ਖੁ ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚਿੜਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁ ੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤ ਇਹ ਵਰਸਾ ਪਾ ਦੇ ਹ ਫ਼ੇਰ ਅਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਮਿਹਲ ਬਣਾਵ ਗੇ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਚੰ ਤਨ ਰਹੇ ਤ ਖੁ ੀ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਲਆਣ ਕਰੀਏ।
ਿਜਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆਨ ਹੈ ਉਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਧਨ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰ ਦੇ ਵੀ ਿਜਵ ਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹ । ਧਨ ਹੋਵੇ ਤ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਮਹਾਰਥੀ ਬੱ ਚੇ
ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਦੈਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ - ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਿਖ਼ਆਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਾਇਦ ਟੁੱ ਟ ਪਵੇ।
ਸਰਕਮਸਟ ਇਵ ਹਨ। ਦੇਹ ਦਾ ਅਹੰ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਵ ਤ ਹੱ ਥ ਛੱ ਡ ਦਵੇ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਮੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਚਲਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇਣਗੇ ਤ ਝੱ ਟ
ਟੁੱ ਟ ਪੈਣਗੇ। ਨਹ ਤ ਗਾਇਨ ਹੈ - ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਭਾਵ ਠੁ ਕਰਾਓ......ਇੱ ਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਈਟ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਵੀ ਗੁੱ ਸਾ ਚੜ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹੋ - ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਤ ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ੁਕਰੀਆ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰ ਦਰ ਜਲ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਈ ਇਵ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤ ਮੁਰਲੀ ਬਗ਼ੈਰ

ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਮੁਰਲੀ ਨਹ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱ ਠ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਤ ਿਗਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ।
ਤ ਿਜੱ ਥੇ ੰ ਕਰਾਚਾਿਰਆ ਆਿਦ ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਸਰਿਵਸ ਚੰ ਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਸਭਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤ ਸਭਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵੇ ਿਕਵ ਸਰਿਵਸ ਹੋਈ ਤ ਉਹ ਵੀ ਿਸੱ ਖਣਗੇ। ਇਵ - ਇਵ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਨ ਨੂੰ ਿਖ਼ਆਲਾਤ ਆ ਦੇ ਹਨ
ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਥੱ ਕਣਾ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤ ਇਹੀ ਓਨਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਭਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਮਲੇ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਰੋਜ਼ ਮੁਰਲੀ ਿਵੱ ਚ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ ਹੈ ਮੁੱ ਖ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਜ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੰ ਿਦਰ
ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਸਮਝਾਓ - ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਿਕਵ ਬਣੇ? ਫ਼ੇਰ ਿਕੱ ਥੇ ਗਏ, ਿਕਵ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾਇਆ? ਮੰ ਿਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਕੇ
ਬੈਠ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਕਦੋ ਇਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਸੀ? ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਜੁੱ ਤੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤਰਸ ਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਵਸ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮੁ ਿਕਲ ਿਲਆ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਿਵਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ,
ਬੁੱ ਧੀ ਸਾਫ਼ ਨਹ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਧਾਰਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਸਰਿਵਸ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਤੁਸ ਇਹ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਆਏ ਤ ਬੋਲੋ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹ । ਇਨ ਦਾ ਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹ । ਇਨ ਬੈਜ਼ੇਜ਼
ਦਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਨ ਕਦਰ ਨਹ ਹੈ। ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਿਗਆਨ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਤ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣਾ - ਇਹ ਤ ਵੱ ਡੇ ਤੇ ਵੱ ਡਾ
ਆਪਘਾਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਫਾਰਖ਼ਤੀ ਦੇਣਾ - ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਕੋਈ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਉਨ ਿਜਹਾ ਕਮਬਖ਼ਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹ , ਘੱ ਟ
ਗੱ ਲ ਥੋੜੇਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤ ਖੁ ੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਭਸਮ ਨਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਡੋਪਟ ਹੋਏ ਤ ਖੁ ੀ ਦਾ
ਪਾਰਾ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਿਵਘਨ ਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਡੱ ਗਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਹੀ ਨਹ ਲਦੇ
ਤ ਉਹ ਕੀ ਪੱ ਦ ਪਾਉਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਮਤ ਲਈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਇਵ ਹੀ ਹਲ਼ਕਾ ਪੱ ਦ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਮਤ ਲੈ ਣਗੇ ਤ ਚ ਪੱ ਦ
ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਆਿਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਕੁਮਾਰੀਆਂ
ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਸਖਕੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ੀਸ ਆਿਦ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਹ ਆ ਦਾ ਹ । ਿ ਵਬਾਬਾ ਤ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਨ ਨੂੰ
ਖ਼ਰਚਾ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਵਾਿਰਸ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ। ਏਵਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖੋ ਰਾਜਾਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ
ਪਿਹਲਾ - ਪਿਹਲਾ ਿਮਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹ । 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. ਿਪਤਾ ਸਨਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਖਦਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਿਮੱ ਠਾ ਰਾਇਲ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।

ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਿਨਰਹੰ ਕਾਰੀ ਬਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

2. ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਕਦੀ ਆਪਘਾਤ ਮਹਾਪਾਪੀ ਨਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ, ਇਸ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ

ਥੱ ਕਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨਹੂਸ ਨਹ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:"ਮ" ਅਤੇ "ਮੇਰੇ ਪਨ" ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਮਹ ਬਲੀ ਭਵ:
ਹੱ ਦ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਵੈਭਵ ਨਾਲ ਲਗਾਵ - ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਪਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਮ
ਕੀਤਾ….ਇਸ ਮ ਪਨ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਬਲੀ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਹ ਬਲੀ ਹਨ। ਜਦੋ
ਹੱ ਦ ਦਾ ਮ ਮ ਪਨ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ ਉਦ ਸੰ ਪੂਰਨ ਜ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਨਹ । ਬਾਬਾ ਚਲਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੀ ਵੀ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਮ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਦਾ ਨਚੁਰਲ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਾਪ ਬਦ ਹੀ ਆਵੇ, ਮ ਬਦ ਨਹ ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਦੜਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
******

