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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚਲਣਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਕਾਮ ਮਹਾ ਤ ਤੇ ਿਜੱ ਤ
ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਮਜੀਤ, ਜਗਤਜੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ"
ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵੀਟੀ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਾਖ ਤਕਾਰ ਸਭਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮ ਹੰ ਸ ਹ ਜ ਬਗੁਲਾ ਹ ? ਇਹ ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵੀਟੀ ਨਾਲ ਸਭਨੂੰ ਾਖ ਤਕਾਰ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਹੰ ਸ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਦੇਣਗੇ। ਬਗੁਲੇ ਦੁਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਿਵਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਬਗੁਲੇ ਤ ਹੰ ਸ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਕਰਤਿਵਆ ਹੈ ਸਭਨੂੰ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਤੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਆਪਣਾ ਸਵਧਰਮ ਯਾਦ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਦੀ
ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਤੇ ਨਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ ਤ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਤ ਓਮ ਤੀ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮ ਆਤਮਾ ਤ ਸਵਰੂਪ ਹ , ਤੀ
ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹ । ਜੋ ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਤ
ਸਵਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ ਪਿਵਤਤਾ ਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਅਤੇ ਅਪਿਵਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੀ ਿਵਕਾਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਵਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ। ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਸੀੜੀ ਉਤਰਦੇ - ਉਤਰਦੇ ਿਫਰ ਥੱ ਲੇ ਿਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹੈ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ। ਉਹ ਹੈ ਿਦਨ, ਸੁੱ ਖ। ਇਹ ਹੈ ਭਟਕਣ ਦੀ ਰਾਤ। ਉਵ ਤ ਰਾਤ
ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਭਟਕਦਾ ਨਹ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਦਗਤੀ ਪਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਪਾਪ ਸੀ, 5 ਿਵਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਹਰ ਇੱ ਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ
ਪਿਤਤ ਅਤੇ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕਵਾਲੀਿਫਕੇ ਨ ਿਵਗੜ ਪਦੀ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਾਮ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤੋ ਤ ਤੁਸ ਜਗਤਜੀਤ ਮਤਲਬ ਨਵ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਗੇ। ਤ
ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਿਤਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ । ਬਾਪ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੈ - ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਾਰ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਿਕੰ ਨ ਹੰ ਗਾਮੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਘਰ - ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ ਅ ਤੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਿਕ ਹੈ? ਿਕ ਿਕ
ਪਾਪ ਆਤਮਾਵ ਹਨ। ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੁਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ , ਭੰ ਭੋਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਇਨ ਅੱ ਖ ਤ ਵੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ
ਅੱ ਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤ ਅੱ ਗ ਲੱਗਦੀ ਨਹ । ਆਤਮਾ ਤ ਹਮੇ ਾ ਿਜਵ ਇੰ ਯੋਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਾ ਿਜੰ ਦੀ
ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰ ਯੋਰ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ ਕੀ? ਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰ ਯੋਰ ਕਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ
ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ - ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ ਪਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ 5 ਤੱ ਤਵ ਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖ ਹੈ। 5 ਤੱ ਤਵ ਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ ਨਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ
ਹਮੇ ਾ ਹੈ ਹੀ। ਿਸਰਫ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ, ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਦਾ ਹੈ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ, ਪਾਪ
ਆਤਮਾ। 5 ਿਵਕਾਰ ਤ ਿਕੰ ਨ ਗੰ ਦ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਪਾਪ ਤ ਛੁਡਾਉਣ। ਿਵਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ
ਕਰੈਕਟਰ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਕਟਰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ । ਇਹ ਹੈ ਚ ਤੇ ਚ
ਰੂਹਾਨੀ ਗੌਰਿਮੰ ਟ। ਪ ਡਵ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਨਾ ਕਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਵਰੀ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਅਸ ਈ ਵਰੀ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਹ । ਈ ਵਰੀ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਤਾ
ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਦੇਵਤਾ ਿਕਥ ਆਉਣ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਦੇਵਤਾ

ਿਕਵ ਸੀ, ਿਕਸ ਨ ਬਣਾਇਆ? ਦੇਵਤਾਵ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ। ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਸਰਗਵਾਸੀ ਿਕਸ ਨ
ਬਣਾਇਆ? ਸਰਗਵਾਸੀ ਿਫਰ ਜਰੂਰ ਨਰਕਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਸਰਗਵਾਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ
ਤ ਹੋਰ ਿਫਰ ਿਕਵ ਜਾਨਣਗੇ! ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਡਰਾਮਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰ ਨ ਸਭ ਐਕਟਰਸ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜਾਈ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦੋ ਿਵੱ ਚ ਪਿਤਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਧਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਣੋ ਤ ਪਾਵਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਗੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ ਰੀਰ ਵੀ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਿਰਸਪ ਡ
ਿਮਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਸ ਅਸਲ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਵਾਸੀ ਹ । ਹੁਣ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ
ਹੈ ਤੁਸ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਮਝ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱ ਕ ਪਾਵਨ
ਨਹ ਬਣਗੇ ਉਦ ਤੱ ਕ ਸਰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹ ਬਣ ਸਕਗੇ। ਸਰਗ ਦੀ ਭਟ ਵੀ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਥੇ
ਥੋੜੀ ਭਟ ਕਰ ਸਕਗੇ। ਇਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦਾ
ਹੱ ਿਥਆਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਵ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ
ਸਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹਨ ਨਾ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਹੀ ਸਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸੀ ਿਫਰ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਤ ਬਣੇ
ਹਨ। ਾਮ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰ, ਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਵ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਿਕ ਨ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਾਮ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਅਰਥ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਕਲੀਯਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ
ਦੁਨੀਆਵ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਹੈ ਨਹ । ਦੁਨੀਆਂ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਨਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਵੱ ਡੇ ਬਣ ਬੁੱ ਢੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਮੱ ਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ
ਸਮਝਾ ਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਨਾ।
ਸਮਝ ਤ ਿਕੰ ਨ ਿਮੱ ਠ ਬਣੇ ਹਨ। ਿਕਸ ਨ ਸਮਝਾਇਆ? ਭਗਵਾਨ ਨ। ਲੜਾਈ ਆਿਦ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ ।
ਭਗਵਾਨ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਨਾਲੇ ਜਫੁਲ ਹੈ। ਿਕੰ ਨਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ। ਿ ਵ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਅੱ ਗੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਕੇ ਨਮਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਿ ਵ ਕਾ ੀ ਿਵ ਵਨਾਥ ਗੰ ਗਾ...ਬਸ
ਿਸਰਫ ਕਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਸਮਝਾਓ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਤੁਸ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਸਮਝਾਓਗੇ। ਅਸ ਤ ਵੇਦ - ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਸਭ ਪੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ
ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਤਯੁਗ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ
ਧਾਰਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤ ਭੁੱ ਲ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪਥਰਬੁੱ ਧੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤ ਹੁਣ
ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਜੋ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਥਰਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵੀਟੀ ਉਹ
ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਿਕ ਿਕ ਹੰ ਸ ਅਤੇ ਬਗੁਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੰ ਸ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਬਗੁਲੇ ਦੁਖ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਕਈ ਹਨ ਿਜੰ ਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਬਗੁਲੇ ਿਮਸਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਿਵਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਇਵ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਵਕਾਰੀ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ ਅਸੁਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਚਾਣ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਟਰ ਤੇ
ਵੀ ਿਵਕਾਰੀ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਬਹਾਨਾ ਬਨਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਬਾਹਮਣ ਹ , ਪਰ ਹੈ ਝੂਠ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਉਹ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱ ਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਸੰ ਗਮ। ਿਕੰ ਨਾ ਫਰਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਝੂਠ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ , ਝੂਠਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਥਰਡ ਗੇਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਟ ਗੇਡ, ਸੈਿਕੰ ਡ ਗੇਡ ਤ ਹੋਣੇ ਹੀ
ਹਨ ਨਾ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿਵਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵ ਇਕੱ ਠ ਰਿਹਕੇ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਰਿਹੰ ਦੇ, ਇਹ ਤ ਇੰ ਮਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਤਨੀ ਸਿਹਜ ਗੱ ਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਮਝਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਿਕ
ਇੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸ 21 ਜਨਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ
ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਿਤਤ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। 5 ਿਵਕਾਰ ਹੀ ਨਹ ਹਨ।
ਉਹ ਹੈ ਵਾਇਸਲੇ ਸ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਹੈ ਿਵ
ਵਰਲਡ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ਅਸ ਇੱ ਕ
ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਨਹ ਪਾਵਨ ਬਣ ਗੇ! ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਟਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤ ਖੁ ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ -

ਦੇਵਤਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹਨ ਨਾ। ਅਪਿਵਤ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਟੈ ਪਟੇ ਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਬਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਿਬਗਰ ਤ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹ ਸਕਦਾ।
ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਰਾਤੀ ਗਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
ਿਗਆਨ, ਭਗਤੀ, ਵੈਰਾਗ। ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਅੱ ਧਾ - ਅੱ ਧਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਦ ਹਰ ਵੈਰਾਗ। ਹੁਣ ਘਰ
ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੀ - ਛੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। 84 ਦਾ
ਚੱ ਕਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਇਆ ਤੀਧਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਅਲਫ਼ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀ ਭੁੱ ਲਣੀ
ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ। ਨਰਕ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਿਕੰ ਨਾ
ਵੱ ਡਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਿਕੰ ਨ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਹਨ ਅਨਕ ਧਰਮ। ਇੱ ਕ
ਧਰਮ ਿਕਸਨ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ? ਬਹਮਾ ਨ ਤੇ ਨਹ ਕੀਤਾ। ਬਹਮਾ ਹੀ ਿਫਰ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ
ਲਈ ਤ ਨਹ ਕਹੋਗੇ ਪਿਤਤ ਸੋ ਪਾਵਨ। ਪਾਵਨ ਹਨ ਤ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹਮਾ ਦਾ ਿਦਨ,
ਬਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਪਜਾਿਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਨਾਿਦ ਿਕਏਟਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਿਦ ਅੱ ਖਰ
ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਅਨਾਿਦ ਤ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਅਨਾਿਦ ਹਨ। ਖੇਲ ਵੀ ਅਨਾਿਦ ਹੈ। ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ
ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ, ਿਡਊਰੇ ਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸਨ
ਿਦੱ ਤਾ? ਬਾਪ ਨ। ਤੁਸ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਧਨਕੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਰਾਵਨ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਨਧਨ ਦੇ ਬਣ
ਜ ਦੇ ਹੋ। ਇਥ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਿਵਗੜਦੇ ਹਨ, ਿਵਕਾਰ ਹਨ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੁਨੀਆਵ ਨਹ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਿਫਰ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਰਕ - ਸਵਰਗ ਸਭ ਇਕੱ ਠ ਹੀ ਚਲੱਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ
ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਗੁਪਤ ਹੋ। ਾਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਕੀ - ਕੀ ਿਲਖ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਿਕੰ ਨਾ ਮੁੰ ਿਝਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਸਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਸੁਲਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ - ਅਸ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਹ
ਰਹੇ ਹ , ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੰ ਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤ
ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਗੜਦੇ ਹਨ। ਚਲਣ ਤ ਵੀ ਪਤਾ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਮਹਾਰਥੀ ਹੰ ਸ ਕਿਹਲਾ ਦੇ
ਹਨ, ਕਲ ਬਗੁਲੇ ਬਣ ਜ ਦੇ। ਦੇਰ ਨਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਧ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ
ਆ ਦਾ ਹੈ। ਭ - ਭ ਕਰਦੇ ਜੋ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਈ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਅ ਚਿਰਆਵਤ ਸੁੰ ਨਣਤੀ…
ਕਥੰ ਨਤੀ ਭੰ ਗਨਤੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨਾ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕਦਮ ਪੱ ਥਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਦਪਸਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱ ਲ
ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਫਰ ਸਭਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਿਗਆਨ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਨਾ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੰ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਤੁਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਗਏ ਤ ਪਦਵੀ
ਭ ਟ ਕਰ ਦਵੋਗੇ। ਸੂਰਜਵੰ ੀ, ਚੰ ਦਵਨ ੀ ਬਣੋਗੇ ਿਫਰ ਵੈ ਵੰ ੀ, ੂਦ ਵੰ ੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ
ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੱਖ ਵਰੇ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੇਠ ਉਤਰਨੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਹੋਣ ਤ ਮਨੁੱਖ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ
ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹ ਿਮਲਦਾ। ਤ ਇਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤ ਬਾਪ ਆਕੇ ਧੀਰਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪਿਤਤ ਮਨੁੱਖ ਨ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਇਧਰ ਆ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨੀ
ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧੋਖਾ ਜਰੂਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਿਵਿਧਆ। ਕੋਈ ਇੱ ਛਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਗਆ।
ਵਰਥ ਨਾਟ ਏ ਪੈਨੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਮਹ ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਿਦੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਿਜਵ ਲੌ ਿਕਕ ਮ - ਬਾਪ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹ ਚੜਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਤ ਬੱ ਚੇ ਅਿਜਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵ ਹਨ। ਰਾਵਨ ਕੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਡਰਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਿਦਲ ਨਹ
ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਹੰ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਦੀ ਪਾਈਜ਼ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਲਈ ਪਿਵਤਤਾ ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। 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. ਮ
 ਾਇਆ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਿਵਿਧਆ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਦਲ

ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ।

2. ਪ
 ਿਵਤਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ - ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭਤ

ਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਪਿਵਤਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਆਪਣੇ ਇਕਾਗਰ ਸਵਰੂਪ ਦਵਾਰਾ ਸੂਖ ਮ ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਭਵ:
ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੰ ਤਰਮੁਖਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਅੰ ਦਰ - ਅੰ ਦਰ ਸੂਖ ਮ
ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਅਵਾਹਨ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾਵ
ਨਾਲ। ਰੂਹ - ਿਰਹਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੀਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਪ
ਨਾਲ ਕੁਨਕ ਨ ਜੁੜਵਾਉਣਾ - ਇਵ ਰੂਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ ਦੇ ਿਵਘਨ ਆਪੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਵ ਪਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਿਵ ਵ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਪਤੱ ਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਤੱ ਖਤਾ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਹੈ।
******

ਿਵ ੇ ਨਟ:- "ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨ ਿਮੱ ਠ ਸਾਕਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਸਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਿਵ ੇ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਬਣ ਸੂਖ ਮ ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੀ ਅਿਵਅਕਤ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਮਨ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ"।

