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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਮ ਬੁੱ ਧੀ
ਇਧਰ - ਉਧਰ ਨਾ ਭੱ ਜੇ"
ਤੁਸ ਡਬਲ ਅਿਹੰ ਸਕ, ਅਨਨਨ ਵਾਰੀਯਰਸ ਦੀ ਿਕਹ ੀ ਿਵਜੈ ਿਨ ਿਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ?
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਕ ਯ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਰਾਵਣ ਤ
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱ ਡ ਗੇ… ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਯੁਕਤੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਜੈ ਿਨ ਿਚਤ ਹੈ।
ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਖ ਾਤ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਯੋਗ ਬੱ ਲ ਨਾਲ ਿਵਜੈ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਮਨਮਨਾ
ਭਵ ਦੇ ਮਹਾਮੰ ਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਅੱ ਧਾ ਕਲਪ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ।
ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਲੇ ਪਾਣੀ…

ਤੀ। ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ ਜੱ ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਰੋਬਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰ ਟੀਚਰ ਨਹ ਹੈ,

ਇਨ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਪੱ ਕਾ ਿਨ ਚੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤ
ਪੜਾਈ ਤੇ ਅਟ ਨ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡਟ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹੋਣਗੇ ਤ ਟੀਚਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਬਾਪ ਿਕ ਿਕ ਸਕੂਲ
ਿਵਚ ਬੈਠ ਹਨ। ਤੁਸ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਨੂੰ ਤ ਨਹ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ - ਅਸ
ਆਤਮਾ ਹ , ਬਾਪ ਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਤ ਕਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਨਾ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ, ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ
ਹੀ ਵਾਰ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ,
ਦੋਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਪਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਪੜਦੀ ਹੈ ਿ ਵਬਾਬਾ ਤ। ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪੜਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ,
ਪੜਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਸਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੱ ਦ ਿਕ ਤੁਸ ਸਾਮਣੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹਣਗੇ। ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਣਗੇ ਤ ਉਹ ਵੀ ਿਜਵ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਭੱ ਜਣੀ ਨਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱ ਥੇ
ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਰਹੇ ਿਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਿਕ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜਫੁਲ
ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਵੀ ਅਸ ਹ । ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹ । ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਤੀਧਾਮ, ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀਧਾਮ ਹੈ। ਇਨ ਅੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਤਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਤਮਾਵ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੱ ਦ ਰੀਰ ਛੱ ਡਣਗੇ ਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਾਪ ਨਾਲ ਯੋਗ
ਲਗਾ ਦੇ ਹੋ। ਸਤਯੁਗ ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸ ਿਵਯੋਗੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਬਾਪ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਦੇ
ਸਮਾਨ। ਯੋਗ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਈ ਵਰ ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਯੋਗੇ ਵਰ। ਤੁਸ ਵੀ ਯੋਗੇ ਵਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ। ਉਨ
ਨ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਯੋਗ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਸ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਯੋਗੇ ਵਰ, ਯੋਗੇ ਵਰੀ
ਬਣਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਰਾਜ - ਰਾਜੇ ਰੀ ਬਣੋਗ।ੇ ਉਹ ਹੈ ਯੋਗ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਈ ਵਰ। ਆਪ ਨਹ ਿਸੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਨ
ਦੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਅੰ ਤ ਦੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਿਸੱ ਖ ਿਫਰ ਿਕ ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗੇ ਵਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਿਕ ਉਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਿਸੱ ਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੇ ਵਰ ਤ ਯੋਗ ਿਸੱ ਖ ਿਕ ਨ ਪਦ ਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਫਰ ਬਾਪ ਨ
ਬਹਮਾ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਤ ਲੌ ਿਕਕ ਨਾਮ ਸੀ ਿਫਰ ਮਰਜੀਵਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਤ
ਮਰ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸ ਵੀ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ ਜਾਓਗੇ ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ। ਿਫਰ ਨਵ
ਪਾਰ ਪਾਲਬੱ ਧ ਦਾ ਇਮਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਥੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਨਹ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਪੂਰਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਨਵ ਿਸਰ ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰ ਕਲਪ ਿਠਆ ਿਕ ਮ ਜਾਵ ਤ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆ ਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਵਾਣੀ ਚਲਨੀ ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹ । ਿਫਰ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ ਦਾ ਪਾਰ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਦਾ
ਤ ਸੰ ਕਲਪ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਥੇ ਆਕੇ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਿਮਸਲ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਰਾਯਲ ਹਾਲ ਵੀ
ਿਮਲਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਇਕੱ ਠ ਬੈਠ ਸੁਣਨਗੇ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਸਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਰੰ ਕ ਹੁੰ ਦੇ
ਜਾਣਗੇ, ਪੇਟ ਿਪੱ ਠ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਵ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਰਸਾਤ ਪਵੇਗੀ ਤ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਿਦ ਪਾਣੀ
ਿਵੱ ਚ ਡੁੱ ਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮੀਟੀਜ਼ ਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵ ।
ਬੁੱ ਧੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰ ਬਜ਼ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਨਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮੀਟੀਜ਼ ਆਿਦ ਿਫਰ ਹਨ

ਇੱ ਥੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਿਹੰ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਗਦ ਦੀ ਵੀ ਿਮਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਹਲਾ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਇਹ
ਅਵਸਥਾ ਪੱ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਮ ਆਤਮਾ ਹ , ਰੀਰ ਦਾ ਭਾਨ ਟੁੱ ਟਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਜੱ ਦ ਆਟੋਮੋਿਟਕਲੀ ਸਮ ਪੂਰਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਜਾਕੇ ਬੱ ਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਜਾਕੇ ਦੂਜੇ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਜ਼ਾਵ ਆਿਦ ਤ ਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਨਹ । ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਤੁਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ
ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਪਾਰ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਫਰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਪਾਰ ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ
ਬੜਾ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਮਾਇਆ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਤ ਇੱ ਕ
ਤਰਫ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹ , ਇਹ ਸੁਖਧਾਮ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਫਰ ਗੀਤ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤ ਹੋਰ ਹੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਮੋਪਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਹੁੰ ਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਦੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅੰ ਤ ਿਵਜਯ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਦ ਿਫਰ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਘਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਿਹਣਗੀਆਂ। ਥੇ ਿਘਓ ਆਿਦ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਨਹ ਪਵੇਗਾ।
ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਵ ਫਸਟਕਲਾਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਚ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਹਸਟੀ - ਜੋਗਾਫੀ ਿਫਰ ਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬਾਪ ਆਕੇ ਿਹਸਟੀ ਿਰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਨ ਿਕਹਾ ਇਹ ਵੀ ਿਲਖ ਦੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਿਹਸਟੀ - ਜੋਗਾਫੀ ਿਕਵ ਿਰਪੀਟ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਕੇ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਸਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਏਜ਼ ਹੈ ਤ ਜਰੂਰ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼ ਹੈ ਿਰਪੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਤ
ਕਿਹਣਗੇ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲੱਖ ਵਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਿਕਵ ਿਰਪੀਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱ ਥੇ ਸੁਰਯਵੰ ੀ - ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਦੀ ਿਹਸਟੀ ਤ ਹੈ ਨਹ ।
ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਿਕ ਇਨ ਦਾ ਰਾਜ ਿਫਰ ਕੱ ਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮ - ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਨਹ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਹੈ। ਿਜਸ ਵੱ ਲ ਸਾਖ਼ ਾਤ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਨ ਦੀ ਜਰੂਰ ਿਵਜੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਪ
ਕੋਈ ਿਹੰ ਸਾ ਥੋੜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਿਹੰ ਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਿਹੰ ਸਾ ਹੈ ਕਾਮ ਕਟਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਡਬਲ
ਅਿਹੰ ਸਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੇ ਹੈ ਹੀ -ਅਿਹੰ ਸਾ ਪਰਮੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ। ਥੇ ਨਾ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਯੋਗਬਲ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਅਸੁਰ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਲਖ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ,
ਅਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਇਹ ਤੁਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਹੋ ਇੰ ਕਾਗਨੀਟੋ ਵਾਰੀਅਰਸ। ਅਣਨਨ ਬਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀਅਰਸ ਸਮਝਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਮਨਾਭਵ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਮੰ ਤ। ਮਨੁੱਖ ਇਨ
ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਸਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਮੰ ਤਰ ਨਾਲ ਤੁਸ ਰਾਜਾਈ ਪਾਈ ਿਫਰ ਲੋ ੜ ਨਹ । ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਿਕਵ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਕੇ ਆਏ ਹ । ਹੁਣ ਿਫਰ ਬਾਪ ਮਹਾਮੰ ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ - ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ।
ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱ ਚ ਗੁਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਚੰ ਗਾ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਅਟ ਨ ਨਹ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਫਰ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪੜਾਈ। ਬਾਪ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱ ਠਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਰਜੀਵਾ ਬਣੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਾਪ ਹ । ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਿਵਚਕਾਰ ਦਲਾਲ, ਇਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੁੱ ਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਿ ਵ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸ ਆਤਮਾ ਨ ਪਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ। ਹੁਣ ਤ ਸਾਰੀ
ਿਸ ਟੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੈ 5 ਤਤ ਵੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹਨ। ਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਵੇਖੋ ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਿਦ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹ ਹਨ। ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਿਫਰ ਿਕੱ ਥ ਆ ਦੇ ਹਨ? ਖਾਣੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਿਫਰ ਤ ਹੁਣ ਭਰਤੂ ਹੋ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣੀਆਂ ਤ ਖੋਦ ਕੇ ਲੈ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਲਾਈਟ ਆਿਦ ਵੀ ਿਜਵ
ਨਚੁਰਲ, ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਸ ਇਸ ਤ ਇਥੇ ਿਸੱ ਖਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੀਕੋਪਟਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ,
ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਇਹ ਚੱ ਿਲਆ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹ । ਥੇ ਸਭ ਫੁਲਪਰੂਫ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮ ੀਨ ਆਿਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ।
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਸਿਕੰ ਡ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਜ ਘੁੰ ਮਣ - ਿਫਰਨ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਪਜਾ ਦੇ ਲਈ ਿਫਰ ਉਨ ਤ ਘੱ ਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਥੇ ਸਭ ਸੁਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਤ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਅਟ ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ
ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਪਾਮਪ। ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹ ।
ਿਕੱ ਥੇ ਇੰ ਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਿਕੱ ਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸਰਗ ਹੁੰ ਦਾ। ਥੇ ਇਵ ਥੋੜੀ ਕਿਹਣਗੇ ਗੰ ਗਾ - ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੀ ਹੈ। ਥੇ
ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਗੰ ਗਾ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਿਹਰ ਦਾ ਿਕਚੜਾ ਿਪਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਮਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਿਕਚੜਾ ਸਾਗਰ ਿਵੱ ਚ ਬਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ। ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਤ ਸੁਖ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੌਣਾ ਿਹੱ ਸਾ ਸੁੱ ਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ
ਕਾਰਟਰ ਹੈ ਦੁੱ ਖ। ਅੱ ਧਾ - ਅੱ ਧਾ ਹੋ ਿਫਰ ਤ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਿਪੱ ਛ ਮੰ ਿਦਰ

ਆਿਦ ਨੂੰ ਆਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਤ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਮ
ਆਬਜੈਕਟ ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਆ ਹੈ। ਮ - ਬਾਪ ਦੀ ਤ ਸਰਟਨ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਖੁ ੀ ਿਜਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹ । ਯੋਗ ਨਾਲ
ਉਮਰ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵ ਦਾ ਦਰ ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਨਾ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਤਮਾਵ
ਐਕਟਰਸ ਥੱ ਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤ ਬਾਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਿ ਵ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰਵਾਰ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ। ਿਜੰ ਨਾ ਤੁਸ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ ਉਤਨਾ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਿਕ ਿਕ
ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਨੂੰ ( ਬਹਮਾ ) ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ।
ਪੁੱ ਛਦੇ ਤ ਤੁਸ ਹੋ। ਇਹ ਤ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਪ ਿਰਸਪ ਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨ, ਇਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵੀਟੀ ਿਕੰ ਨੀ
ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਰਨਣ ਕਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੰ ੂ ਖਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਮ
ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਥ ਿਦੰ ਦਾ ਹ , ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਨਹ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਿਹਊਮਨ ਅ ਵ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦਾ ਰਥ
ਹ - ਇਹ ਿਖਆਲ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਵੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਭੰ ਡਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ
ਤ ਵੀ ਸਮਝੋ ਅਸ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਦੇ ਹ । ਖੁਦ ਵੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਤ ਇਵ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ
ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ ਚੀ ਪਦਵੀ ਉਸਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗੀ ਜੋ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਹੈ ਤੁਸ ਹੱ ਦ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇਵ - ਇਵ ਕਰੋ, ਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੂਫ਼ਾਨ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਯਾਦ ਦੇ ਕਰਮਇੰ ਰੀਆਂ ਵਸ ਹੋਣਾ ਮੁ ਿਕਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ਬਹਮਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੁ ਿਕਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਮਹੀਨ
ਬੁੱ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ 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. ਇਸ ਸਮ ਪੂਰਾ - ਪੂਰਾ ਮਰਜੀਵਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਜ ਰਿਜਸਟਰ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ

ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।

2. ਅੰਿਤਮ ਿਵਨਾ

ਜਾਵੇ।

ਵਰਦਾਨ:-

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਦੀ ਸੀਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਹਮੰ ਤਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮ ਆਤਮਾ ਹ - ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਰੀਰ ਦਾ ਭਾਣ ਟੁੱ ਟਦਾ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਕਰਾਲ ਸੱ ਮਿਸਆ ਨੂੰ ੀਤਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨ ਚੇਬੁੱਧੀ ਭਵ:
ਿਜਵ ਬਾਪ ਤੇ ਿਨ ਚੇ ਹੈ ਇਵ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨ ਚੇ ਹੋਵ।ੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਿਵਅਰਥ ਸੰ ਕਲਪ ਰੂਪੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਿਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਹ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ - ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸੀਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
ਹਲਚਲ ਦੀ ਸੀਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਿਲਆਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ,ੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਵਕਰਾਲ
ਹੋਵੇ ਲੇ ਿਕਨ ਸਦਾ ਿਨ ਚੇਬੁੱਧੀ ਿਵਜੇਈ ਬਣੋ ਤ ਿਵਕਰਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆ ਵੀ ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਜਸਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਆਲੇ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
******

