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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਜਦ ਤੁਸ ਫੁੱ ਲ ਬਣੋਗੇ, ਉਦ ਭਾਰਤ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਜੰ ਗਲ ਤ ਸੰ ਪੂਰਨ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਬਣਾਉਣ"
ਮੰ ਿਦਰ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਵ ੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਮੰ ਿਦਰ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤ ਚਲਣ ਤੇ ਿਵ ੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ - ਚਲਣ ਬਹੁਤ ਿਮੱ ਠੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਨ ਿਮੱ ਠਾਪਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਸੂਸਤਾ ਆਵੇ। ਅਨਕ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦੇਵ।ੋ ਆਪਣਾ
ਕਿਲਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਸਰਿਵਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ
ਬਦਲ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲਗੇ ਹਮ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਪ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਮਾ ਦੇ ਰਥ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ। ਅਸ ਇਹ ਪੀਿਤੱ ਿਗਆ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ੀਮਤ ਤੇ ਅਸ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਾਵ ਗੇ। ਭਾਰਤ ਖਾਸ
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਆਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹ । ਇਤਨਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੁਸ ਫੁੱ ਲ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਸਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਤੁਸ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਬਗੀਚਾ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਬਾਗਵਾਨ ਵੀ ਿਨਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਿਨਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹ ।
ਮਾਲੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਰੀਰ। ਬਾਗਵਾਨ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤ ਜਰੂਰ ਰੀਰ ਦਵਾਰਾ ਨਾ। ਰੀਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਿਵ ਵ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ। ਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਸੀ। ਇੱ ਥੇ ਇਸ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਜੰ ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਦੁੱ ਖ ਹਨ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਜੰ ਗਲ
ਹੈ। ਫੱ ਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੁੱ ਲ ਨਹ ਬਣਦੇ। ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾਕੇ ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹ ,
ਅਜਾਿਮਲ ਹ । ਅਿਜਹੀ ਪਥਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾ ਬਣਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇ ਅਸ ਪਾਪ ਆਤਮਾ
ਹ । ਿਕਸੇ ਵ ਤ ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵ ਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਿਸਰਫ ਿਚੱ ਤਰ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ
ਦੇ ਹੈਡਜ਼ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਨਰਾਕਾਰ ਿ ਵ। ਉਨ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ, ਬਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਚੱ ਤਰ
ਹੈ ਨਹ । ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿ ਵ ਦਾ ਤ ਵੱ ਡਾ ਿਲੰਗ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਆਤਮਾ ਸਟਾਰ ਿਮਸਲ ਹੈ, ਤ ਜਰੂਰ ਬਾਪ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਉਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਹਚਾਨ ਨਹ ਹੈ। ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਿਵ ਵ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਨ ਦੇ
ਲਈ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਿਲੱਖਦੇ। ਬਾਕੀ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਵਾਪਰ ਿਵੱ ਚ, ਕਦੇ ਿਕਧਰੇ ਲੈ ਜ ਦੇ। ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਹਣਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਮ ਅਬਜੈਕਟ। ਰਾਧੇ ਿਕ ਨ ਕੌ ਣ ਸਨ - ਮਨੁੱਖ
ਿਵਚਾਰੇ ਇੱ ਕਦਮ ਮੁੰ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਜੋ ਬਾਪ ਦਵਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਨਹ ਤ ਲਾਇਕ ਬਣ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਪਰੰ ਤੂ ਡਰਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ ਨਾਲ। ਪਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਜੰ ਗਲ ਤ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ । ਸਿਤਯੁਗ ਹੈ ਗਾਰਡਨ। ਇਹ ਹੈ
ਕੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਜੰ ਗਲ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਤੁਸ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ
ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਤੇ ਗੋਰਾ, ਿਕਤੇ
ਸ ਵਰ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਕੇ ਸਭਨੂੰ ਮੰ ਿਦਰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਾ ਹ , ਪਰ ਸਭ ਮੰ ਿਦਰ ਲਾਇਕ ਨਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਜਾ ਨੂੰ ਤ ਮੰ ਿਦਰ
ਲਾਇਕ ਨਹ ਕਹ ਗੇ ਨਾ। ਪਜਾ ਉਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸੋ ਲ ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲਣ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਿਮੱ ਠੀ ਸੁੰ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਮੱ ਠ -ਪਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਖੁਦ ਹੀ ਕੰ ਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਿਕਵ
ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ ਦਾ ਤੀਰ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹ । ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤ ਤੀਰ ਿਕਵ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਲਆਣ ਦੇ
ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਾਪ ਵੀ ਸਰਿਵਸ ਤੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਰਾਤ - ਿਦਨ ਸਰਿਵਸ
ਤੇ ਰਹੋ।

ਦੂਜੀ ਗੱ ਲ, ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿ ਵ ਜੇਯੰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱ ਚੇ ਤਾਰ ਭੇਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਿਲਖਤ ਿਲਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤਾਰ ਿਕਸਨੂੰ ਵੀ ਿਵਖਾਉਣ ਤ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਅੱ ਗੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਇਸਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਮਲੇ । ਤਾਰ ਢੇਰ ਰੱ ਖੀਆਂ ਹਨ,
ਇਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰ ਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ਿ ਵਬਾਬਾ ਕੇਯਰ ਆਫ ਬਹਮਾ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ
ਰੂਹਾਨੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਿਜਸਮਾਨੀ ਿਪਤਾ। ਉਨ ਤ ਿਜਸਮਾਨੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਰਚਤਾ। ਿਕਵ
ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਰੱ ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਮਣ ਹੈ
ਚੋਟੀ। ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਬਾਹਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਵਰਾਟ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਟੀ। ਬਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਤਰੀਏ, ਵੈ , ੂਦ।
ਪਿਹਲੇ ੂਦ ਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਬਾਹਮਣ ਰਚਦੇ ਹਨ। ੂਦ ਿਕਵ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਦਵਾਰਾ ਰਚਣਗੇ?
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਵ ਨਵ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱ ਡਾਪ ਨ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ। ਕਲਪ - ਕਲਪ ਬਾਪ ਆਕੇ ੂਦ ਤ ਬਾਹਮਣ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਬਾਹਮਣ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਬਹੁਤ ਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਲੋ ਕੀ ਖੁਦ ਹੀ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਨਹ ਹਨ ਤ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਵ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਦੇ ਨਹ ਬੰ ਨਣਗੇ। ਉਹ
ਕਿਹਣਗੇ ਅਸ ਤ ਹੈ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ। ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਵੇਖ।ੋ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤ ਰਾਖੀ ਨਹ ਬੰ ਨਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੇ
ਸਭ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਭੈਣ - ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਰਵਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ੂਦ ਤ ਬਾਹਮਣ ਬਣਨ
ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ -ਫੀਮੇਲ ਦੋਵ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਪੀਿਤੱ ਿਗਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਿਕਵ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਨਾਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ । ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਇਸ ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਰਹੇ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜਗਤ
ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਭ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋ।
ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਬੰ ਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਿਤੱ ਿਗਆ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਤ ਕਹ ਗੇ ਤੁਸ ਰਾਖੀ ਬੰ ਨਵਾਉਣ
ਆਏ ਸੀ ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਣਗੇ ਮਾਇਆ ਤ ਹਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਹੈ ਯੁੱ ਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਿਵਕਾਰ ਵੱ ਡਾ ਦੁ ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ
ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤਜੀਤ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ - ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਜਾ ਨੂੰ ਜਗਤਜੀਤ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਸ ਤੇ ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਗੇ। ਉਹ ਿਫਰ ਸੀਤਾ - ਰਾਮ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਨ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਿਜੱ ਤ, ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਿਫਰ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ
ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗੱ ਦੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ਚ ਨੰਬਰ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਨਰਜਨਮ ਤ ਲਦੇ ਹਨ ਨਾ।
ਬੱ ਚਾ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਗਾ ਤ ਉਹ ਸੈਿਕੰ ਡ ਗੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਲਾ ਹੇਠ , ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ ਹੁਣ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ
ਅਿਜਹਾ ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਚੰ ਗਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ
ਤ ਿਫਰ ਿਵਨਾ
ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤ ਤੁਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ
ਸੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਨਹ ਹੈ ਿਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਿਮਲਟਰੀ। ਤੁਸ ਿਵਕਾਰ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟਣ
ਲਈ ਬਾਬਾ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਕੇ ਯੁਕਤੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਉਦ ਤੱ ਕ ਿਵਨਾ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੋ। ਸਿਤਯੁਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬਾਦ। ਿਫਰ ਸਿਤਯੁਗ
ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਜਵ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਵ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਦਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਿਵੱ ਚ
ਪਾਰ ਹੈ। ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ - ਵਜਾ ਦੇ ਤੁਸ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਹੁਣ ਪਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਜ਼ ਤੇ
ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਹੈ। ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਿਡੱ ਗਦੇ - ਿਡੱ ਗਦੇ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਬਾਪ ਪਰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ
ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਮਛਲੀਆਂ ਤਾਰ ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵ ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਿਫਰ
ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਵੀ ਇਵ ਚੜਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਉਤਰਦੇ - ਉਤਰਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜ ਦੇ ਹੋ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਜਾਕੇ ਿਫਰ ਉਤਰਨ ਿਵੱ ਚ। ਇਹ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਪ ਨ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਪਰ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਿਜਵ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਪੈਰ ਬੰ ਨਦੇ ਹਨ
ਿਫਰ ਦੌੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਪੈਕਿਟਸ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤ ਦੂਸਰਾ ਰੋਕ ਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੋਵ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਵੰ ਡਰ ਖ ਦੇ ਹਨ - ਬੁੱ ਿਢਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ
ਦੀ ਅੱ ਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਵੀ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਸਨ ਿਡਗਾਇਆ। ਿਡੱ ਗਣਾ, ਨਾ ਿਡੱ ਗਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

ਕੋਈ ਧੱ ਕਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਿਡੱ ਗੇ ਿਕ ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸ ਿਡੱ ਗ ਗੇ ਨਹ । ਿਡੱ ਗੇ ਤ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਜੋਰ ਨਾਲ
ਥੱ ਪੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਪਛਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਹੱ ਡੀ - ਹੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਤਰ ਨਾਲ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਿ ਵ ਜੇਯੰਤੀ ਤੇ ਤਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪੜਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਿਵਚਾਰ
ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਮ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤ ਵੰ ਡਰ ਖਾਏ। ਿਕਿਨਆਂ ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਿਲਖਦੇ
ਹਨ ਬਾਪਦਾਦਾ। ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਾਪ, ਬਹਮਾ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਪਦਾਦਾ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕੀ? ਇਹ ਤ ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚਾ - ਸੱ ਚਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ
ਵੀ ਲੱਗੇ। ਘੜੀ - ਘੜੀ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਰੀਰ
ਧਾਰਨ ਕਰ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ ਵੀ ਕੋਈ ਿਖ਼ਆਲ ਨਹ । ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਪਾਰ ਦੀ ਨੂੰਧ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸ
ਸਾਖ ੀ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਦੂੱ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਕਰ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹ ? ਇਹ
ਿਗਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹ ਇਸਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ
ਨਹ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਾ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰਮ ਤਵਾ, ਤਮੋਪਧਾਨ ਪਿਤਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਿਗਆਨ ਅੰ ਿਮਤ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਠਿਹਰਦਾ ਨਹ । ਿਜਸਨ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਝੱ ਟ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਹਸਾਬ ਹੀ ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਹੈ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਵਨ, ਉਹ ਹੀ ਿਫਰ ਪਿਤਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਦੀ
ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਤ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇਪਨ ਤ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਝਣਗੇ ਇਸਨ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁਿ ਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਿਕ ਿਕ ਆਰਗੰ ਜ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਫਰ ਸਮਝ ਵੀ
ਿਜਆਦਾ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੋਵ ਪਾਸੇ ਅਟ ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਫਰ ਉਹ ਅਸਰ ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਈ ਵਰੀਏ
ਪੜਾਈ। ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰ ਤੂ ਜਦ ਉਹ ਲਗਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ। 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. ਰੂਹਾਨੀ ਿਮਲਟਰੀ ਬਣ 5 ਿਵਕਾਰ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਜਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

2. ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਪਾਰ ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋਕੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਕ ੀ ਹੋਕੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਐਕਟਰ ਦਾ ਪਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਭਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇ ਾ ਿਨਰਮਾਣ ਭਵ:
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਸਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਿਭਮਾਨ ਨਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇ ਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਜੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਸਮਾਨ ਉਨ ਹੀ ਹ ਜੀ ਿਵਚ ਿਨਰਮਾਣ। ਛੋਟੇ ਵੱ ਡੇ, ਿਗਆਨੀ - ਅਿਗਆਨੀ, ਮਾਇਆਜੀਤ ਜ
ਮਾਯਾਵ , ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣ ਜ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਦੋ ਅਵਗੁਣਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਹੋ
ਪਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇ ਾ
ਰਿਹਮਿਦਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਨਹ ਹੀ ਸਿਹਜ ਯਾਦ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹਮੇ ਾ ਸਨਹੀ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਸਨਹੀ ਬਣਾਉਣਾ।
******

