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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹੇ ਈ ਵਰ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਬਦ ਨਹ ਿਨਕਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੈਕਟੀਸ ਹੈ "
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਫ਼ੇਦ ਡਰੈਸ ਪਸੰ ਦ ਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਹ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੁਸ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਡਰੈਸ
ਪਸੰ ਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ੇਦ ਡਰੈਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਪਰ ਵੀ
ਸਫ਼ੇਦ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਜੀਵਾ ਬਣੇ ਹੋ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਬੈਠ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਅੱ ਖਰ ਨਾ ਕਿਹ ਿਸਰਫ ਬਾਪ ਕਹੋ ਤ ਵੀ

ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਤ ਬਾਪ
ਬੈਠ ਸਮਝਉਦੇ ਹਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤ ਨਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹੀ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਿਕਸ ਦੇ ਪਤੀ? ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਨ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਸਾਰੇ ਬਦਰਜ਼ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਨ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ,
ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱ ਿਲਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ
ਿਖਆਲ ਨਹ ਚੱ ਲ ਸਕਦੇ। ਿਜਨ - ਿਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਦੇ ਿਮਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਜਾਣਗੇ,
ਪੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਣਗੇ ਪਦਰ ਨੀ ਤ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਣੀਏ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤ ਮੁੱ ਖ
ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਗੀਤਾ ਿਗਆਨ ਦਾਤਾ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ
ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਨ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ! ਉਹ ਸੁਪੀਮ ਸੋਲ ਿਗਆਨ
ਦਾ ਸਾਗਰ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਹੈ ਹੀ ਸੱ ਤ (ਟਰੂਥ) ਉਹ ਸੱ ਚ ਹੀ ਦੱ ਸਣਗੇ। ਿਫਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪ ਨ
ਠ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਤ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਾਈ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨ ਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ
ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ
ਪ ਨ ਠ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਨ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇੱ ਥੇ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਟਾਇਮ
ਤੇ ਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਿਵਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਤ
ਵਾਈਸਲੈ ਸ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਿਵ ਸ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਭਾਰਤ ਹੀ ਵਾਈਸਲੈ ਸ
ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਚੱ ਲਦੀ ਨਹ । ਗਾਡਰੇਜ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਚਾਬੀ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ
ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦਾਤਾ, ਿਦਵਯ ਚਕ ੂ ਿਵਧਾਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਤਰ
ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਸਮਝ ਲਦੇ ਹਨ ਇਹ
ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ - ਇਸਲਈ ਪਿਹਲੀ - ਪਿਹਲੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਵੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ - ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਉਹ ਤ ਹੈ ਹੀ ਟਰੂਥ।
ਬਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਿ ਵ ਹ । ਮ ਪਰਮਧਾਮ ਤ ਆਇਆ ਹ ਇਨ ਸਾਲੀਗਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ।
ਬਾਪ ਹਨ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜਫੁਲ। ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਰਚਤਾ ਹਨ। ਪਿਤਤ ਿਸ ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹੇ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਆਵੋ ਤ ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਉਨ ਦਾ ਹੀ ਪਿਰਚੈ ਦੇਣਾ
ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ? ਉਹ ਹਨ ਹੀ ਸੱ ਤ। ਨਰ ਤ ਨਰਾਇਣ ਬਣਨ
ਦੀ ਸੱ ਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬਾਪ ਸੱ ਤ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੀ ਸੱ ਚਖੰ ਡ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਨਰ ਤ
ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨ ਇੱ ਥੇ ਆ ਦੇ ਹੋ। ਬੈਿਰਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤ ਸਮਝਣਗੇ ਅਸ ਬੈਿਰਸਟਰ ਬਣਨ ਆਏ ਹ ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨ ਚੇ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿਨ ਚੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਫਰ ਸੰ ੇਬੁਧੀ ਹੋ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ
ਿਕ ਆਏ ਹੋ? ਸੰ ੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗੰ ਤੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਵਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ
ਕਾਮ ਮਹਾ ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣੋਗੇ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਵਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਣਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਹੈ ਹੀ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਤੁਸ ਜਾਕੇ ਥੇ ਰਾਜਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ
ਆਤਮਾਵ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਚੁਕਤੂ ਕਰ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ
ਿਕਯਾਮਤ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ
ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਰਪੀਟ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਬਣ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ
ਲਈ। ਮਾਿਲਕ ਤ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ। ਪਜਾ ਵੀ ਮਾਿਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਜਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ - ਸਾਡਾ
ਭਾਰਤ। ਵੱ ਡੇ ਤ ਵੱ ਡੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਆਿਦ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਨਰਕਵਾਸੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸ ਸਰਗਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹ । ਸਾਰੇ ਤੇ
ਸਰਗਵਾਸੀ ਨਹ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਿਗਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕੀ ਜੋ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ ਾਸਤਰ ਸੁਣਾ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਾਸਤਰ ਦੀ ਅਥਾਿਰਟੀ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਦੇ ਵੇਦ ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਸਾਰੇ
ਪੜਨ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਹੇਠ ਤਰਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀਮਾਰਗ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਭਗਤੀਮਾਰਗ
ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦ ਹੀ ਮ ਆਵ ਗੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਜਾਿਰਟੀ ਤ
ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਗੌਡ ਫਾਦਰ। ਭਗਤ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤ ਉਹ ਗੌਡ ਫਾਦਰ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ
ਜਰੂਰ ਿਨਕਲੇ ਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਤ ਕਦੇ ਹੇ ਈ ਵਰ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ
ਇਹ ਅੱ ਖਰ ਨਹ ਿਨਕਲਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਅੱ ਧੇ ਕਲਪ ਦੀ ਪੈਕਿਟਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਿਨ ਚੇ ਹੈ ਅਸ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲਦੇ ਹ । ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੇ ਸੱ ਚਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ ਅਸ ਿਗਆਨ ਅੰ ਿਮਤ ਿਪਲਾ,
ਿਗਆਨ ਿਚਤਾ ਤੇ ਿਬਠਾ ਘੋਰ ਨ ਦ ਤ ਜਗਾਕੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ । ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਤਮਾਵ ਥੇ ਤੀਧਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਧਾਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਵਾਈਸਲੇ ਸ
ਵਰਲਡ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਵੀਟਹੋਮ। ਤੁਸ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਮ
ਉਹ ਹੈ, ਅਸ ਐਕਟਰਸ ਉਸ ਤੀਧਾਮ ਤ ਆ ਦੇ ਹ - ਇੱ ਥੇ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ। ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਇਥ ਦੇ
ਰਿਹਵਾਸੀ ਨਹ ਹ । ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਇੱ ਥੇ ਦੇ ਰਿਹਵਾਸੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਸ ਫ ਘਰ ਤ ਆਕੇ ਡਰੈਸ ਬਦਲਕੇ ਪਾਰ
ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੀਧਾਮ ਹੈ, ਥੇ ਿਫਰ ਅਸ ਵਾਿਪਸ ਜ ਦੇ ਹ । ਜਦ ਸਾਰੇ
ਐਕਟਰਸ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਫਰ ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ ਿਲਬਰੇਟਰ,
ਗਾਈਡ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਹਰਤਾ ਸੁਖਕਰਤਾ ਹੈ ਤ ਇਨ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਪਿਤਤ
- ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸਲਈ? ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਨਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਘਰ ਚੱ ਲੋ । ਇਹ ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਚੀਨ ਰਾਜਯੋਗ
ਵੀ ਿਕੰ ਨ ਮ ਹੂਰ ਹੈ। ਿਵਲਾਇਤ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹਨ ਪਾਚੀਨ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾਉਣ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤ ਹਠਯੋਗੀ
ਤ ਰਾਜਯੋਗ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਉਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹੀ ਰ ਗ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸੱ ਚਾ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾਉਣਾ
ਹੈ। ਮਨੁੱਖ਼ ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਦੀ ਕਫ਼ਨੀ ਵੇਖ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਮਾਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ
ਨੂੰ, ਕਫ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੇਖ ਉਨ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਤ ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ੁਰੂ
ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਪਾਪ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਉਦ ਸੰ ਿਨਆਸ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਤ ਉਹ ਆਤਮਾਵ ਉਪਰ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਆ ਦੀ ਹੈ। ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਿਨਆਸ
ਿਸਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੰ ਿਨਆਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਥ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਚਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਕਫ਼ਨੀ ਦੀ ਜੋ ਪਿਹਰਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਠਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱ ਡਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ੇਦ ਕਪੜੇ ਦਾ ਬੰ ਧਨ ਹੈ ਪਰ ਸਫ਼ੇਦ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਭੱ ਠੀ

ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤ ਡਰੈਸ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਕਲ ਸਫ਼ੇਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਦੇ ਹਨ
ਤ ਵੀ ਸਫ਼ੇਦ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਜੀਵਾ ਬਣੇ ਹੋ ਤ ਸਫ਼ੇਦ ਡਰੈਸ ਚੰ ਗੀ ਹੈ।
ਤ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਾਪ ਹਨ, ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਮ ਲਦੇ ਹਨ।
ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਬਾਪ। ਇਸ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬਾਪ
ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਭਗਵਾਨ ਆ ਦੇ ਹਨ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੇ ਤਨ ਿਵੱ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਲੋ ਿਕਕ ਬਾਪ
ਵੀ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ ਹੁਣ ਿਤੰ ਨ ਬਾਪ ਿਵਚ ਚ ਵਰਸਾ ਿਕਸਦਾ? ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਵਰਸਾ ਿਕਵ ਦੇਣ। ਉਹ ਿਫਰ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ। ਇਸ ਿਚੱ ਤਰ ਤੇ ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਹੈ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਆਿਦ ਦੇਵ, ਗੇਟ - ਗੇਟ ਗਡ ਫਾਦਰ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਿ ਵ ਨੂੰ ਤੁਸ ਗੇਟ ਗੇਟ ਗਡ ਫਾਦਰ ਨਹ ਕਹੋਗੇ। ਮ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਹ । ਇਹ ਹੈ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ। ਤੁਸ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਭਾਈ ਭੈਣ। ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ - ਪੁਰ ਹਨ ਪੰ ਤੂ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ ਭਾਈ - ਭੈਣ ਹ । ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲਦੇ ਹ ।
ਭਾਈ - ਭੈਣ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਮੀਨਲ ਅਸਾਲਟ ਕਰ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵ ਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਰੀ ਿਦ ਟੀ
ਿਖੱ ਚਦੀ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਬਣ ਿਫਰ
ਮੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨ ਾ ਚਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਿਹਸਤ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਲੌ ਿਕਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਿਨਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸ ਬਾਪ ਕਹੋਗੇ ਨਾ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸ ਭਰਾ ਨਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਡਰਨਰੀ ਵੇ ਿਵੱ ਚ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਬੜਾ
ਵਿਚੱ ਤਰ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਿਵਿਜਟਰ ਆਿਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਭਰਾ ਕਿਹ ਦੋ ਤ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹਨ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਯੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਪਤ -ਿਗਆਨ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ - ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਿਰਗਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਲੌ ਿਕਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜ ਿਨਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ। ਅਸ
ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਵਰਸਾ ਲੈ ਲਦੇ ਹ । ਬਾਕੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੀ .ਕੇ ਨਹ ਬਣੇ ਹਨ
ਉਹ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੋ ਬਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹੀ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤ ਪਿਹਲ ਸੁਣਕੇ ਚਮਕਣਗੇ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰ ਗੀ ਬੁੱ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵ ਾਲ ਬੁੱ ਧੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਪਿਹਲ ਹੱ ਦ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁੱ ਧੀ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ
ਬੇਹਦ ਿਵੱ ਚ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੇਹਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤ ਨੂੰਹ ਨੂੰ
ਨੂੰਹ, ਸੱ ਸ ਨੂੰ ਸੱ ਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਥੋੜੀ ਕਿਹਣਗੇ। ਆ ਦੇ ਤ ਦੋਨ ਹਨ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ
ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋ ਕ ਸੰ ਿਗਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਲੋ ਕ ਕਿਹਣਗੇ ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਰਾ,
ਸੱ ਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ, ਇਹ ਿਕ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਤੁਸੀ ਹੀ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ।
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਤੁਮਰੀ ਗਿਤ ਮਿਤ ਤੂਹੀ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਉਸ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਤ ਮਿਤ ਤੁਸੀ
ਹੀ ਜਾਣੋ। ਬੜਾ ਸੰ ਭਲ਼ ਕੇ ਚੱ ਲਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰ ਝੇ ਨਹ । ਤ ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱ ਸੋ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ।
ਿਨਰਾਕਾਰ ਿ ਵ ਜ ੀਿਕ ਨ। ਿ ਵ ਜਯੰ ਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਿਕ ਨ ਜਯੰ ਤੀ ਿਕ ਿਕ ਬਾਪ
ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਿ ਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਆਏ, ਿ ਵ
ਜਯੰ ਤੀ ਮਨਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਿ ਵ ਆਕੇ ਿਕ ਨ ਪੁਰੀ ਸਥਾਪਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਿਕ ਨ ਜਯੰ ਤੀ ਵੀ ਿਕਵ
ਮਨਾਈ ਜਾਏ। ਿਕ ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜੀ ਹਨ। ਿਕ ਨ ਿਪੰ ਸ ਸੀ ਤ ਜਰੂਰ
ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਿਪੰ ਸ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਨ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੰ ਸ ਪੁਰੀ। ਕੰ ਸ ਪੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ
ਤ ਹੀ ਿਕ ਨ ਪੁਰੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁੰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰ ਸ
ਆਿਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰ ਸਪੁਰੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ। ਇੱ ਥੇ ਵੇਖੋ ਤ ਿਕੰ ਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ
ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾਵ ਨ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹ ਕੀਤੀ। ਿਕ ਨ ਪੂਰੀ ਕਹੋ ਜ ਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹੋ, ਦੇਵੀ
ਸੰ ਪਰਦਾਈ ਕਹੋ, ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਇੱ ਥੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਅਸੁਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਨਾ

ਕੌ ਰਵ ਪ ਡਵ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀੰ ਰਾਵਨ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਨ 5 ਿਵਕਾਰ ਤੇ ਿਜੱ ਤ
ਪਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੜਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਲੜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵ ਤੇ ਿਹੰ ਸਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਵਨ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਨਵਾਯੋਲਸ ਨਾਲ। ਿਸਰਫ਼ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਆਿਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਗਏ
ਹੋ। ਹੁਣ ਿਫਰ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਚੀਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਪਿਸੱ ਧ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਲਗਾਓ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਹੈ ਤ ਉਨ ਨਾਲ
ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤ ਤੁਸ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਕਿਟਕਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਉਨ ਨਾਲ
ਯੋਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਪੜਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਯੋਗ ਲਗਾਓੰਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਬਾਪ ਕੋਲ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਗੇ। 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. ਭ
 ਰਾ - ਭਰਾ ਦੀ ਿਦ ਟੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੌ ਿਕਕ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਨਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ

ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਿਵਕਾਰੀ ਿਦ ਟੀ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਸਮ ਸੰ ਪੂਰਨ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ।

2. ਬ
 ਾਪ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ

ਲਗਾਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਸਟੋਪ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪਤੱ ਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ
ਮੂਰਤ ਭਵ।
ਿਵ ਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਪ ਪਿਹਲ ਵਾਲੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਸਵਰੂਪ, ਪੂਜਯ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪੈਕਿਟਕਲ ਿਵੱ ਚ ਪਤੱ ਖ ਕਰੋ। ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਫੁਲਸਟੋਪ ਲਗਾਓ, ਿਦੰ ੜ ਸੰ ਕਲਪ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ - ਸਵਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ,
ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਵਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਿਦਵਯ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬੁੱ ਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤ ਸਾਖ਼ ਤਕਾਰ ਮੂਰਤ
ਬਣਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਪਣੇ ਅਨਾਿਦ ਅਤੇ ਆਿਦ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਉਨ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਓ।
******

