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ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਤੁਸ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਪੰ ਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨੂੰ
ਤੀਧਾਮ ਮਤਲਬ ਅਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹੜਾ ਨ ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਿਨ ਚੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨ ਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਦੇ ਹ ।
ਤੁਸ ਿਨ ਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭਾਵ ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਿਵਘਨ ਪੈਣ ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਵ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਣਆ - ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਸੰ ੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ । ਇਸ ਵ ਤ ਅਸ ਰੂਹਾਨੀ

ਪੰ ਡੇ ਬਣੇ ਹ । ਬਣਦੇ ਵੀ ਹ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਹ । ਇਹ ਗੱ ਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਭੁਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ
ਸਵੇਰੇ - ਾਮ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਇਹ ਅਮੁੱ ਲ ਰਤਨ ਅਮੁੱ ਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਤ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਤ
ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਿਚਓ, ਤੁਸ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਪੰ ਡੇ ਜ ਗਾਈਡ ਹੋ - ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲੇ । ਇਹ ਹੈ
ਸੱ ਚੀ - ਸੱ ਚੀ ਅਮਰਕਥਾ, ਅਮਰਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਮਰਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਪਿਵੱ ਤਰ
ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਆਤਮਾ ਅਮਰਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਜਾਵੇਗੀ? ਮਨੁੱਖ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਾ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ
ਪੁਰੀ ਕਹ ਗੇ। ਇਕੱ ਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਥੋੜੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਅਮਰਪੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾਵ ਦੀ
ਅਮਰਪੁਰੀ ਪਰਮਧਾਮ ਿਫਰ ਅਮਰਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੋ ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੇ ਕੌ ਣ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ? ਪਰਮਿਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ
ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਅਮਰਪੁਰੀ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰੰ ਤੂ ਰਾਈਟ ਨਾਮ ਤੀਧਾਮ ਹੈ। ਥੇ ਤ ਸਭ ਨ ਜਾਣਾ
ਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਭਾਵੀ ਟਾਲੇ ਨਹ ਟਲੇ । ਇਸਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਤ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ।
ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਉਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ੀਮਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਤ ਬੱ ਚੇ ਹੋ ਨਾ।
ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵ ੇ ਨਗਰੀ ਿਵਚ ਤੁਸ ਿ ਵ ਨਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਵੋਗੇ ਿਫਰ
ਿਵ ਨੂੰਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ ਆਵੋਗ।ੇ ਅਸ ਪੜਦੇ ਹੀ ਹ ਥੇ ਦੇ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਧਰਮ ਾਲਾ ਆਿਦ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਕਈ
ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਿਸੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਮੂਲਚੰ ਦ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਵੇਰੇ ਠਕੇ ਅੰ ਨ ਦੀ ਮੁੱ ਠੀ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਤੇ ਠੱਗੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਾਨ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਲ ਤ ਹੈ ਨਹ । ਬਾਹਰ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰ ਗਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ
ਨਹ । ਉਨ ਦਾ ਤ ਇਹ ਧੰ ਧਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੰ ਗੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਭ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਪੰ ਡੇ। ਤੁਸ ਪਦਰ ਨੀ ਜ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤ ਅਿਜਹਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਜੋ ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾਈਡ ਟੂ
ਹੈਿਵਨ ਜ ਨਵ ਿਵ ਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗਾਈਡਜ਼। ਪਰੰ ਤੂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਜੰ ਗਲ।
ਸਵਰਗ ਹੈ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਦੇਵਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਦੇ ਹ । ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਿਵਘਨ ਪੈਣ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤ ਜਰੂਰ
ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਣਆ - ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ੇ
ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰ ੇ ਨਹ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤ ਸਭ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਕੇ ਿਲਬਰੇਟ ਕਰੋ ਦੁਖ ਤ। ਦੁਖ ਹੈ ਹੀ 5 ਿਵਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਵਾਈਸਲੈ ਸ ਵਰਲਡ, ਸੁਖਧਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਪਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀਧਾਮ
ਪਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ
ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੰ ਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੂਡਟ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਹੀ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਪੇਪਰ ਭਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱ ਜ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਮੁਕਤੀਧਾਮ
ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਨਾਲ ਿਫਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹ । ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸ ਮਨੁੱਖ ਤ ਬੈਿਰਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹ । ਅਸ
ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਤ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦੇ ਹ । ਆਤਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਨਵ ਿਸਿਰ

ਪੜਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ ਲਈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ
ਿਕ ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਇਵ ਨਹ ਕਿਹਣਾ ਪਦਾ, ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਤ ਹਨ ਹੀ ਪਾਵਨ।
ਪਾਲਬੱ ਧ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਤਤ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹਨ ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਤੁਸ ਆਤਮਾ ਪਿਤਤ ਹੋ ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਉਨ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ । ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱ ਕ ਵੀ ਿਦਨ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚਲਦਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਪਾਰ ਸੈਿਕੰ ਡ ਬਾਈ ਸੈਿਕੰ ਡ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ੂਟ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਹਾਰਟਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਧੰ ਧਾ ਆਿਦ ਵੀ ਕਰੋ,
ਪਰੰ ਤੂ ਭਿਵੱ ਖ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰੋ। ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਤ ਗਿਹਸਤ
ਿਵੱ ਚ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹ ਹਨ। ਗਿਹਸਤੀ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਅਧਰਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ
ਸਭਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਧਰਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਕੀ ਅੱ ਧਾ ਰੀਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੰ ਿਨਆ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਰ ਕੰ ਿਨਆ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਦ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਯਾਦੱ ਗਰ ਖੜਾ
ਹੈ। ਬਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਮੂਲਵਤਨ ਨੂੰ
ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਫਰ ਸੂਰਜਵੰ ੀ, ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਿਕਵ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਤੀਪਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਬਾਣ ਿਕ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਆਿਦ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਹੈ ਨਹ । ਨ ਅਸੁਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਤ ਕੋਈ
ਰਾਵਣ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ ਜੋ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸ ਹ ਹੈਿਵਨ ਦੇ,
ਮੁਕਤੀ- ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਦੇ ਪੰ ਡੇ। ਉਹ ਹਨ ਿਜਸਮਾਨੀ ਪੰ ਡੇ। ਅਸ ਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪੰ ਡੇ। ਉਹ ਹਨ ਕਲਯੁਗੀ ਬਾਹਮਣ।
ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਹ । ਅਸ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਹ । ਬਾਬਾ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮ ਆਤਮਾ ਹ , ਬਾਪ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਨ ਾ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ
ਹੈ। ਿਜਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਟੁੱ ਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖ,ੋ ਸਾਡਾ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ
ਟੁੱ ਿਟਆ ਹੈ? ਅਸ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਫਰ ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਹੀ ਹੀਰੋ - ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਮ ਉਦ ਪਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀਰੋ - ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਮ ਪਦਾ
ਹੈ ਇਸ ਵ ਤ, ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਨਹ ਸੀ। ਹਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ - ਹੀਰੋਇਨ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਚ ਤ ਚ ਹੈ।
ਕੌ ਡੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਤ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਲਖਪਤੀ ਜ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣ ਪੰ ਤੂ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ
ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਧਨਵਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਦਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ
ਹਨ। ਿਨ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਨ ਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨ ਾ ਉਤਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਥ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਇੱ ਥੇ ਰਿਹ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ - ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਅਸ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣ
ਜਾਵ ਗੇ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਧੰ ਦੇ ਆਿਦ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱ ਢ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਧੰ ਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇਵ ਹੀ ਥੋੜੀ
ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਭਿਵੱ ਖ ਦਾ ਤ ਕੁਝ ਿਖਆਲ ਕਰੀਏ। ਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱ ਢਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰੋ। ਰੀਰ ਿਨਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਧੰ ਧਾ ਆਿਦ ਵੀ ਭਾਵ ਕਰੋ। ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਰਾਏ ਿਦੰ ਦੇ
ਹ । ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠਿਹਰੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੁਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਕਵ ਿਮਲੇ , ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਸਲੋ ਗਨ ਆਿਦ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਦੀਵਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਂ ਰਾਜਯੋਗੀ’। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ
ਪਰ ਲਗਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਤੁਸ ਿਲਖਦੇ ਹੋ ‘ਬੀ ਹੋਲੀ ਐਡ
ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਤ ਇਹ ਵਰਸਾ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਰਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਸ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਮ ਆਕੇ
ਰਾਏ ਿਦੰ ਦਾ ਹ , ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ। ਤੁਸ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ। ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੇ, ਜੱ ਦ ਤਕ ਬਾਪ
ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ੀਮਤ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ ੀ ਅਰਥਾਤ ੇ ਠ ਮਤ ਹੈ ਹੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ। ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ੀਮਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ। ਪਾਪ ਆਤਮਾ, ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਰੀਰ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਰੀਰ ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰ ਨਯ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵਚਾਰ
ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਜ ਪੋਫੈਸਰ ਹੈ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜਾਈ ਪੜਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਿਲਆਣ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਿਜਸਮਾਨੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ ਇਹ ਪੜਾ ਦੇ ਹ । ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ
ਿਦਨ ਹਨ, ਿਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਆ ਹੈ। ਅੰ ਦਰ ਛਲ ਆ ਦੀ ਰਹੇਗੀ - ਿਕਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੀਏ।
ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਪੁੱ ਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਤ ਉਸ ਨ ਿਲਖ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਗੀਤਾ ਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਿ ਵ ਹੈ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਮ ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਲਖਦੀ ਹ - ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਿ ਵ

ਹੈ। ਉਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਿਕ ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਿਗਆਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠ ਿਲਿਖਆ ਤ ਫੇਲ ਹੋ
ਗਈ। ਮ - ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਕਹਾ - ਅਸ ਇਹ ਨਹ ਪੜ ਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵ ਗੀ। ਬੱ ਚੀ ਵੀ ਬੜੀ
ਫਸਟਕਲਾਸ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਸੀ ਅਸ ਇਵ ਿਲਖ ਗੇ, ਨਾਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵ ਗੀ। ਪਰ ਸੱ ਚ ਤ ਿਲਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱ ਗੇ ਚਲ ਕੇ
ਸਮਝਣਗੇ ਬਰੋਬਰ ਇਸ ਬੱ ਚੀ ਨ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱ ਤ ਸੀ। ਜੱ ਦ ਪਭਾਵ ਿਨਕਲੇ ਗਾ ਜ ਪਦਰ ਨੀ ਜ ਿਮਯੂਿਜ਼ਯਮ ਿਵੱ ਚ
ਉਨ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣਗੇ ਤ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਢੇਰ ਦੇ ਢੇਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਵ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਝੱ ਟ ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ, ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਦੇ
ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ। ਿਵਚਾਰੇ ਿਕੰ ਨ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਨ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਿਕਵ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਿਖਟਿਪਟ ਤ
ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਦੇ ਦੁ ਮਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕਵ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾਵ ਤ ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਅਬੋਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸ ਪੜੀ - ਿਲਖੀ ਨਹ ਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਨਹ ਪੜੇ ਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਵੇਦ - ਾਸਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜੇ ਉਹ ਸਭ ਭੁੱ ਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮ ਜੋ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹ , ਉਹ ਸੁਣ।ੋ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸਦਗਤੀ ਿਨਰਾਕਾਰ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਹੀ ਨਹ ਤ ਉਹ
ਿਫਰ ਸਦਗਤੀ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ। ਮਨੁੱਖ ਇਵ ਥੋੜੀ ਕਿਹਣਗੇ, ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਦੇ
ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਨਗੇ। ਇੱ ਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਆਦਮੀ ਿਨਕਲ ਪਵੇ ਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਇਨ ਹੈ
ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਗੱ ਲ। ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 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. ਧੰਧਾ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਭਿਵੱ ਖ

ਚ ਪਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਡਰਾਮਾ
ਸੇਿਕੰ ਡ ਬਾਈ ਸੇਿਕੰ ਡ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਵੇਖਕੇ ਹਾਰਟਫੇਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜਾਈ ਪੜ ਕੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰ ਦਰ ਇਹ ਹੀ

ਛਲ ਆ ਦੀ ਰਹੇ ਿਕ
ਅਸ ਿਕਵ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦਈਏ। ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੀਏ।
ਵਰਦਾਨ:ਡਬਲ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਅਲੌ ਿਕਕ ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵ ਵ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ:
ਿਜਵ ਬਾਪ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਿਵ ਵ ਸੇਵਕ, ਇਵ ਤੁਸ ਵੀ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਿਵ ਵ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹੋ। ਰੀਰ ਦੁਆਰਾ
ਸਥੂਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਸਾ ਤ ਿਵ ਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹੋ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਸਮ ਤੇ ਤਨ ਅਤੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੋ ਮਨਸਾ ਅਤੇ ਕਰਮਨਾ ਦੋਨ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਤ ਵੇਖਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਜ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੌ ਿਕਕ ਕਤੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸ ਅਿਭਆਸ
ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਨਚੁਰਲ ਬਣਾਓ। ਮਨਸਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਿਵ ੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਵਧਾਓ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਰਵ ਪਤੀ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਪਰ ਫਾਲੋ ਬਹਮਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰੋ।
******

