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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਕਦਮ - ਕਦਮ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣੋ ਤ
ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ"
ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦੇ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਪ ਦਾ
ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਮੰ ਿਨਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੰ ਕਲਪ ਤੱ ਕ ਨਾ ਆਵੇ। 2.
ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਆਪ ਮਰੇ ਮਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਚੀ ਪਦਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਮਹੇ ਪਾਕੇ ਹਮਨ...

ਤੀ। ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਿਣਆ। ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਸਮ ਬਾਪ ਇਸ ਦਾ ਤੱ ਤ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਹੁਣ ਅਸ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ
ਪਾ ਰਹੇ ਹ । ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨ ਖੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ
ਖੋਇਆ, ਅੰ ਗਰੇਜ ਨ ਖੋਇਆ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤ ਪਿਹਲ ਰਾਵਨ ਨ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਆਸੁਰੀ ਮੱ ਤ ਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਬ ਦਰ
ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ - ਹੀਅਰ ਨ ਏਿਵਲ, ਸੀ ਨੌ ਏਿਵਲ... ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਬਾਪ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਰਾਵਨ ਦੀ ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ, ਿਜਹੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਹੋ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ। ਤੁਸ ਵੀ ਪਿਹਲ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਾਪ ਇਹਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਨ ਨ ਬਹੁਤ
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਪਿਹਲ ਪਾਵਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿਤਤ
ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨ ਨੂੰ ਮ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ।ੋ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਮ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹ । ਹ , ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜ ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਥੋੜੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ । ਪਿਹਲੀ ਗੱ ਲ ਤ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤ ਹੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱ ਥੇ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਕੜੇ
ਹਨ। ਅੱ ਗੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸਨ 7 ਰੋਜ਼ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਖ਼ਤ ਆਿਦ ਿਲਖਣਾ
ਹੈ। ਰਹੋ ਭਾਵ ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤ ਅ ਚਿਰਆਵਤ ਸੁਨੰਤੀ, ਕਥੰ ਤੀ, ਓਹੋ ਮਾਇਆ ਿਫਰ ਭਗੰ ਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਭਾਰੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ। ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਹ ਮੰ ਨਦੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਵਾਨਪਸਤੀ ਹੋ। ਤੁਸ ਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱ ਚ
ਫ਼ਸ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸ ਤ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹ ਆਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਮੂਏ ਮਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਹੀ ਚ ਪਦਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਹੀ ਹੈ ਨਰ ਤ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨ ਦਾ। ਕਦਮ - ਕਦਮ ਬਾਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਹੰ ਮਤ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਕਿਹਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਰਗ ਘੱ ਟ ਨਹ ਹੈ, ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱ ਕ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਸ ਤ ਬਾਬਾ ਦੀ ਰਨ ਲਦੇ ਹ । - ਅਸ ਿਵ ਕਦੀ ਨਹ ਦੇਵ ਗੇ। ਤੁਸ
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱ ਲ ਆ ਦੇ ਹੋ ਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱ ਡੇਗੀ ਨਹ , ਖੂਬ ਪਛਾੜੇਗੀ। ਿਜਸ ਤਰ ਵੈਦ ਲੋ ਕੀ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪਿਹਲ ਸਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਗੀ। ਡਰਨਾ ਨਹ । ਇਹ ਵੀ ਇੰ ਝ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਖੂਬ ਸਤਾਏਗੀ, ਵਾਨਪਸਥ ਅਵਸਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਬਾਬਾ ਪਿਹਲਾ ਤ ਹੀ ਦੱ ਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਜ ਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਾਕਿਸੰ ਗ ਚੱ ਲਦੀ
ਰਹੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਿਹਲਵਾਨ ਬਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱ ਡੇਗੀ ਨਹ । ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਿਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ ਥੋੜੀ
ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਿਵਕਲਪ ਨਾ ਿਲਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ। ਮ ਥੋੜੀ ਿਕਸੇ ਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਗਾ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਗਾ ਤਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੋਰ - ਹੋਰ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਟਰ ਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਉਹ ਿਨਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਪਿਲੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਨਵ ਜੋ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ
ਿਸਰਫ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਿਕ ਨ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹ ਹੈ। ਉਹ ਤ 84
ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਮੱ ਤ, ਅਨਕ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸ
ਪਿਤਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਿਕਵ ਬਣੋ। ਕਲਪ ਪਿਹਲਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ - ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ
ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਛੱ ਡ ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਮਰੋ। ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮ
ਸਭ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹ । ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਵੀ ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਫਰ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਥੱ ਲੇ ਤਰਦੇ ਹਨ।
ਬੋਲੋ, ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੀ ਇਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੌ ਣ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ
ਮਾਿਲਕ ਸਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ? 84 ਜਨਮ ਕੌ ਣ ਲਦੇ ਹਨ? ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ
ਿਫਰ ਇਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿਤਤ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹਨ। ਮ
ਵੀ ਇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪਵੇ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪਵੇ ਕਰਕੇ ਿਫ਼ਰ ਇਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀ. ਟੀ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੈ ਿਨਰਾਕਾਰ ਫੁੱ ਲ,
ਿਫਰ ਮੇਰੂ ਯੁਗਲ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਇੱ ਕਦਮ ਇਹ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਗਤਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ
ਸਰਸਵਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਇਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਿਵ ਨੂਪੁਰੀ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪਜਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹ । ਅਸ ਰਜਾਈ ਕਰ ਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ
ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹ । ਇੰ ਝ ਨਹ ਕਹ ਗੇ - ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਜਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਹੈ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ
ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ
ਛੱ ਡ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰ ਝ ਨਹ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਿਨ ਠਾ (ਯੋਗ)
ਕਰਾਏ, ਿਦ ਟੀ ਦੇਵ।ੇ ਬਾਪ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਚੱ ਲਦੇ - ਿਫਰਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਰੱ ਖੋ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਸਵੇਰੇ ਠ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀਆਂ? ਅੱ ਜ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ
ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ? ਇੰ ਜ - ਇੰ ਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜ਼ ਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਫਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦਾ ਿਕ ਕਾਮ ਮਹਾ ਤ ਹੈ। 2 - 4 ਿਦਨ ਰਿਹਕੇ ਿਫਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਥੱ ਪੜ
ਪੈਣ ਨਾਲ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਸ ਕਾਲਾ ਮੂੰ ਹ ਕਰ ਿਲਆ। ਬਾਬਾ ਿਲਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਕਾਲੇ
ਮੂੰ ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨ ਇੱ ਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਤਿਗਆ ਕਰ ਿਫਰ ਿਵਕਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹ ਆਉਣਾ। ਵੱ ਡੀ ਮੰ ਿਜਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਏ ਹੀ ਹਨ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ।
ਬਹੁਤ ਬੱ ਚੇ ਿਵਆਹ ਕਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹ , ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਗੰ ਧਰਵੀ ਿਵਆਹ ਕਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ - ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤ ਮਾਇਆ ਨੱਕ ਨਾਲ ਫੜ ਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਰ ਖਾ ਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਖਾ ਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਤ ਸਰੂਪਨਖਾ ਹੋ,
ਉਹ ਸਭ ਨਾਮ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਿਵਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਦਮ - ਕਦਮ ਤੇ
ਬਾਪ ਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇ। ਸਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਿਫਰ ਬਾਪ ਕਿਹਣਗੇ ਹੁਣ ਟਸਟੀ ਬਣੋ। ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਰਹੋ।
ਪੋਤਾਮੇਲ ਦੱ ਸਣਗੇ ਤੱ ਦ ਤ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਤੁਸ ਭਾਵ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਪਰ
ਮ ਖਾਦ ਨਹ ਹ । ਮ ਤ ਦਾਤਾ ਹ । 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।
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ਪਾਸਟ ਜੋ ਹੋ ਿਗਆ ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਵਾਇਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਜਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਲ ਹੈ ਉਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ
ਿਰਵਾਇਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਪੱ ਟੇ ਤੇ ਠਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਯਾਦ

ਿਵੱ ਚ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱ ਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੀ ਿਖਆਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਡਰਾਮਾ ਇਸ
ਸਮ ਿਗਆਨ ਿਸੱ ਖਣ ਤੇ ਿਸਖਾ ਣ ਦਾ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਪਾਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰ
ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਉਹਨ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ ਇੱ ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਰ
ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਪਾਰ ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰ ਦਾ ਰੀਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਲੱਬਧ ਦਾ ਪਾਰ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਤੀਧਾਮ ਦਾ ਪਾਰ। ਦੇਣ ਤੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਡਰਾਮਾ ਹੀ
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਅਸ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਵ ਗੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਚਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਗਆਨ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸ ਉਹ
ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ। ਪਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤ ਬਾਕੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹ ਰਹੇਗਾ। ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ
ਵੀ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਨਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਰਹੇ। ਤ ਦੋਨ ਇੱ ਕ ਦੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮੋਟੀ ਗੱ ਲ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਸੂ ਮ ਹੈ ਨਾ। ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਣ ਿਵੱ ਚ
ਮੋਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਿਲੰਗ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ
ਕੁਦਰਤ। ਿਕੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਅੰ ਤ ਪਾਉਣਗੇ? ਿਫਰ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
ਸਾਰਾ ਪਾਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅੰ ਤ ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਸ ਟੀ
ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਅੰ ਤ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਰਚਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ ਮੱ ਧ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਫੁਲ
ਹਨ। ਿਫਰ ਅਸ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਜਾਵ ਗੇ। ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ
ਕਰ ਪੜਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਿਬੰ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁ ੀ ਥੋੜੀ ਹੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਿਗਆਨ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਜ਼ ਲੈ ਚ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ
ਲਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਰਹੋਗੀਆਂ, ਬਾਪ ਹੋਕੇ ਤ ਨਹ ਰਹੋਗੇ।
ਇਹ ਤ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਬਾਪ, ਬਾਪ ਹੈ, ਬੱ ਚੇ, ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰ ਡੀਪ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ
ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਣਾ ਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੱ ਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ
ਜਾਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਡਰ ਰਿਹਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿਨਡਰ ਹੋ ਰਿਹਣ ਦਾ। ਰੀਰ ਆਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਪ
ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਿਜਹਾ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਟਾਇਮ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਸਲ ਿਤੱ ਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪੈਕਿਟਸ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ
ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੱਤ ਿਥਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਮੋਪਧਾਨ ਰੀਰ
ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ ਅ ਰੀਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹ ਗੇ
ਉਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਦੇ ਰਹ ਗੇ। ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਿਨਡਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਨਾਲ
ਧਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਤੀ। ਅਤੇ ਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ
ਹੈ ਅਿਵਨਾ ੀ ਸਰਜਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਅਿਵਨਾ ੀ
ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸ ਅਿਜਹੀ ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਜੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਿਸ ਫ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਦੇਵਤਾ ਹਮੇ ਾ ਿਨਰੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਹਨ ਨਾ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨ ਚੇ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਕਲਪ -ਕਲਪ ਵਰਸਾ ਲਦੇ ਹ । ਇੰ ਮੇਮੋਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਾਪ
ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਵ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਿਸਖਲਾਉਦੇ, ਸਮਝਾਉਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਆਿਦ
ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਮਾਰਗ ਬਾਪ ਹੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਥੱ ਲੇ ਤ ਪਰ
ਉਠਾ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੱ ਕੇ ਿਨ ਚੇ ਬੁੱ ਧੀ ਹਨ ਉਹੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸ ਭਗਤੀ
ਕਰਦੇ - ਕਰਦੇ ਥੱ ਲੇ ਿਡੱ ਗਦੇ ਆਏ ਹ । ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਕੇ ਸੱ ਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਏਨੀ ਕਮਾਈ
ਨਹ ਕਰਾ ਦੇ ਿਜਨ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ! ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਗੁਡ ਨਾਇਟ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ।

ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਾਰ:1. ਮ
 ਾਇਆ ਪਿਹਲਵਾਨ ਬਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਨਹ ਹੈ। ਮਾਇਆਜੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਦਮ -

ਕਦਮ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲ ਆਪਣੇ ਪਰ ਆਪੇਹੀ ਿਕਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

2. ਬ
 ਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱ ਚਾ - ਸੱ ਚਾ ਪੋਤਾ ਮੇਲ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ। ਟਸਟੀ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਚੱ ਲਦੇ - ਿਫਰਦੇ ਯਾਦ ਦਾ

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲਾਇਟ ਦਾ ਸਾਖ਼ ਤਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਸਟ ਦੇਵ ਭਵ
ਜਦੋ ਤ ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣੇ, ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਪਿਤਿਗਆ ਕੀਤੀ ਤ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲਾਇਟ
ਦਾ ਤਾਜ਼ ਪਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਾਇਟ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਰਤਨ ਜਿੜਤ ਤਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ
ਹੈ। ਿਜਨ - ਿਜਨ ਸੰ ਕਲਪ, ਬੋਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਪਉਿਰਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਉਤਨਾ
ਇਹ ਲਾਇਟ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਸਪ ੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਗਤ ਦੇ
ਅੱ ਗੇ ਪਤੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਓਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਦਾ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਛਤਛਾਇਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹੋ ਤ ਿਵਘਨ - ਿਵਨਾ ਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।
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