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ਮਧੂਬਨ

ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਪੜਾ ਉਤਾਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਨਵ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ”
ਬਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਪੇਰਨਾ ਤ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਉਨ ਦਾ ਅਵਤਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਤ ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਰਨਕਰਾਵਣਹਾਰ। ਪੇਰਨਾ ਦਾ ਤ ਅਰਥ ਹੈ ਿਵਚਾਰ। ਪੇਰਨਾ ਤ ਕੋਈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਿਮੰ ਦਰੀਆਂ ਬਗੈਰ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ
ਨਹ ਸਕਦੇ ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ ਰੀਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਹਨ। ਗੋਇਆ ਆਤਮਾਵ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਾ

ਜਰੂਰ ਿਜਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਜਦ ਿਜਸਮ ਲਦੇ ਹਨ ਤੱ ਦ ਹੀ ਸਮੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ
- ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱ ਖ ਰਹੇ… ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਚ ਤੇ ਚ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਈ ਵਰ, ਪਭੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱ ਖ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ,
ਪਰਮਿਪਤਾ ਕਦੀ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਪਰਮਿਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਤ ਵੀ ਹਰਜਾ ਨਹ ਹੈ। ਪਰਮਿਪਤਾ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਇੱ ਕ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ ਪਰਮਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਹ । ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ
ਅਸ ਆਤਮਾਵ
ਤੀਧਾਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹ । ਇੱ ਥੇ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆ ਦੇ ਹ , ਸਤਯੁਗ ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰ ਤ ਤਕ ਪਾਰ
ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਵ ਰਚਨਾ। ਰਚਤਾ ਬਾਪ ਨ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਇਵ ਪਾਰ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਹਲ
ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਅਸ 84 ਜਨਮ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ
ਨ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤ 84 ਜਨਮ ਨਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਫਰਦਾ
ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੱਖ ਵਰੇ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਹਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਦ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆ ਦੇ ਹ । ਅਸ
ਪਾਰਧਾਰੀ ਹ । ਚ ਤੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਿਵਿਚੱ ਤਰ ਪਾਰ ਹੈ। ਬਹਮਾ ਅਤੇ ਿਵ ਨੂੰ ਦਾ ਿਵਿਚੱ ਤਰ ਪਾਰ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਦੋਵ ਹੀ
84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ੰ ਕਰ ਦਾ ਪਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤ ਹੈ ਨਹ । ਿਤਮੂਰਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ ਸਥਾਪਨਾ, ਿਵਨਾ , ਪਾਲਣਾ। ਿਚੱ ਤਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਚੱ ਤਰ ਜੋ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੇਰਕ ਅੱ ਖਰ ਵੀ ਰ ਗ ਹੈ। ਿਜਵ ਕਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅੱ ਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ
ਪੇਰਨਾ ਨਹ ਹੈ, ਪੇਰਨਾ ਯਾਨੀ ਿਵਚਾਰ। ਪੇਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਪੇਰਨਾ ਤ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਦਾ।
ਨਾ ਪੇਰਨਾ ਨਾਲ ਿਗਆਨ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ ਇਨ ਕਰਿਮੰ ਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ। ਕਰਨਕਰਾਵਣਹਾਰ
ਹੈ ਨਾ। ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ। ਰੀਰ ਬਗੈਰ ਤ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਨਾ ਈ ਵਰ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਿਰ ੀ - ਮੁਨੀ ਆਿਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ ਅਸ ਈ ਵਰ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ
ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੈ ਮੁੱ ਖ ਿਕਏਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ੀਮਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤ
ਬਾਪ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੈਿਮਲੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਫੈਿਮਲੀ ਦੀ
ਖੁ ਬੂ ਨਹ ਆ ਦੀ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਨਰਾਕਾਰੀ ਿ ਵਬਾਬਾ। ਿਨਰਾਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਰੀਰ ਹੈ ਤੱ ਦ
ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਬਾ। ਬਗੈਰ ਰੀਰ ਤ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬੁਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੁੱ ਖ ਹਰਤਾ ਸੁਖ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਸੁਖਧਾਮ ਤ। ਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ। ਇੱ ਥੇ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ।
ਇਹ ਿਗਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਸੰ ਗਮ ਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਤੱ ਦ ਹਨ ਜੱ ਦ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਹਮੇ ਾ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਪਿਹਲੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਿਵਨਾ ਕਿਹਣਾ ਰ ਗ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਉਸ ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ
ਐਕਟਰਸ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਘਰ ਤ ਸਾਧਾਰਨ ਕਪੜੇ ਪਿਹਣਕੇ ਆ ਦੇ ਿਫਰ ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ
ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤ ਉਹ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਘਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅ ਰੀਰੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਆਕੇ ਇਹ ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਪੜੇ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ
ਨਾਟਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਿਫਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਿਨਕਲ ਿਫਰ ਹੱ ਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਥੇ ਹੈ ਇੱ ਕ
ਧਰਮ। ਕਈ ਧਰਮ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਥੇ ਤ ਹੈ ਇੱ ਕ ਧਰਮ, ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ। ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ

ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਿਫਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਤਓਹਾਰ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਿਕਹੜੇ - ਿਕਹੜੇ
ਿਤਓਹਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਚ ਤੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਜਯੰ ਤੀ ਕਹ ਗੇ। ਉਹ ਜੱ ਦ ਆਏ ਹਨ ਤੱ ਦ
ਿਫਰ ਹੋਰ ਿਤਓਹਾਰ ਬਣੇ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਆਕੇ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਵੀ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ - ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਬਾਪ ਆਇਆ
ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ ਹੋਈ ਿਫਰ ਕਿਹਣਗੇ ਗੀਤਾ ਜਯੰ ਤੀ। ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਗੀਤਾ ਜਯੰ ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਤਓਹਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਿਲਖੋ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ
ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਿਪਆਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਆ ਨਾ
ਸਕਣ। ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝਾੜ ਿਵੱ ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਧਰਮ ਿਜਸ ਸਮ ਆ ਦੇ ਹਨ
ਿਫਰ ਉਸੇ ਸਮ ਆਉਣਗੇ। ਪਿਹਲੇ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਆਕੇ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ ਸੋ ਿਫਰ
ਗੀਤਾ ਜਯੰ ਤੀ ਿਫਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜਯੰ ਤੀ। ਉਹ ਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਤਯੁਗ। ਉਹ ਵੀ ਿਲਖਣਾ ਪਵੇ ਨੰਬਰਵਾਰ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ
ਗੱ ਲ ਹਨ। ਿ ਵ ਜਯੰ ਤੀ ਕੱ ਦ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਿਵਨਾ ਵੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਆਿਦ ਦੀ ਜਯੰ ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਡੇ ਨਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੀ ਦੀ ਵੀ ਿਤਥੀ - ਤਰੀਖ ਆਿਦ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਮ - ਸੀਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। 2500 ਵਰੇ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਉਨ ਤ ਪਿਹਲੇ ਜੋ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਸਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ
ਤ ਵੱ ਡਾ ਕਲਪ ਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱ ਧੇ ਪਾਸੇ ਤ ਢੇਰ ਸੰ ਿਖਆ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਅੱ ਧੇ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਿਫਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਿਰਆਂ
ਦਾ ਕਲਪ ਹੋ ਿਕਵ ਸਕਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਵਰੇ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਿਕੱ ਥੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦਾ, ਿਕੱ ਥੇ ਿਸਰਫ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਕ ਹੱ ਲੇ 40
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੱ ਦ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰ ਗਮ ਤੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸੰ ਗਮ ਤੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਵੀ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ
ਆ ਦਾ ਹ । ਬਾਪ ਆਉਣਗੇ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ੰ ਕਰ ਦੇ ਪੇਰਨਾ ਆਿਦ ਦੀ ਤ
ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਅੰ ਡਰਸਟੁਡ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਆਿਦ ਤ ਅਰਥਕਵੇਕ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਿਕ ਿਕ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ ਜਰੂਰ। ਿਦੱ ਲੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਸੀ, ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਕੰ ਠਾ ਸੀ। ਲਕ ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਲਕ ਮੀ - ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਰਗ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਣਗੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਾਰ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਸਵੰ ਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਬਾਬਾ ਿਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗਾ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਯਾਦ ਨਹ ਪਦੀ
ਹੈ ਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਟੀਚਰ ਜੋ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ
ਨਾ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੇ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਟੂਡਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਕੋਈ ਗੁੰ ਮ ਨਹ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਲੌ ਿਕਕ, ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਹੈ ਅਲੌ ਿਕਕ। ਇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਤ ਤ ਵਰਸਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਤ ਤਕ ਯਾਦ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਬਾਪ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਬਾਈ ਜਨਮ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ। ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਜ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚਾ ਿਮਿਲਆ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਈ ਵਰ ਨ ਬੱ ਚਾ ਿਦੱ ਤਾ। ਬਾਕੀ
ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਨੂੰ ਿਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਨ ਤ ਕੁਝ ਿਮਲਦਾ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਨੂੰ ਅਲੌ ਿਕਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿ ਵਬਾਬਾ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ । ਿਜਵ ਅਸ ਪੜਦੇ ਹ , ਇਹ ਰਥ ਵੀ ਿਨਿਮਤ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦਾ ਰੀਰ ਹੀ ਰਥ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਤ ਰੱ ਖਣਾ ਪਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ
ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸੰ ਿਨਆਸ। ਰਥ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਠਕਾਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਚਲਦੇ - ਚਲਦੇ ਿਫਰ ਭਾਗੰ ਤੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਥ ਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰਥ। ਤੁਸ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰਥ ਨਹ
ਕਹ ਗੇ। ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰਥ ਇੱ ਕ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬਾਪ ਆਕੇ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਾ ਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰੱ ਥ ਨਹ ਠਿਹਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਰੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਬਿਲਹਾਰੀ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵਚ ਬੈਠ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਵੇਲਊਏਬਲ ਹੈ ਿਫਰ ਰੀਰ
ਬਦਲ ਅਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਸ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਜੀਵਨ ਵਰਥ ਨਾਟ ਏ ਪੇਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾ ਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਪੜਣਗੇ ਉੰਨਾ ਚ ਪਦ ਪਾਉਣਗੇ।
ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਮੁਖ। ਇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਚੀਨ ਯੋਗ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਪਿਤਤ ਤ
ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਸਰਗਵਾਸੀ ਤ ਸਭ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਹੈ ਪੜਾਈ ਤੇ ਮਦਾਰ। ਤੁਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਬੈਠ ਹੋ। ਤੁਸ ਹੀ
ਿਫਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚ ਪਦ ਕੌ ਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀਿਫਕੇ ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ

ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਵਾਲੀਿਫਕੇ ਨ ਨਹ ਸੀ। ਆਸੁਰੀ ਮਤ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਈ ਵਰੀ ਮਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਆਸੁਰੀ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸ
ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹ । ਈ ਵਰੀ ਮਤ ਤ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਈ ਵਰੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਆਸੁਰੀ ਮੱ ਤ
ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਨ। ਮ - ਬਾਪ, ਭਾਈ - ਭੈਣ, ਟੀਚਰ - ਗੁਰੂ ਿਕੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਮਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਮਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
ਜੋ 21 ਜਨਮ ਕੰ ਮ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਇਵ ੀਮਤ ਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਿਜੰ ਨਾ ਚਲਣਗੇ ਉਨ ੇ ਠ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਘੱ ਟ
ਚਲਣਗੇ ਤ ਘੱ ਟ ਪਦਵੀ। ੀਮਤ ਹੈ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਚ ਤੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਚ ਤੇ ਚ ਬਣਾਇਆ
ਿਫਰ ਥੱ ਲੇ ਤੇ ਥੱ ਲੇ ਰਾਵਣ ਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਪ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਿਫਰ ਰਾਵਣ ਸ ਵਰਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਾਪ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ
ਹੈ ਹੀ ਵਾਈਸਲੈ ਸ। ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਸਵਗੁਣ ਸੰ ਪੰ ਨ… ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਨਹ ਕਹ ਗੇ।
ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੀਰ ਦੋਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਨਹ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਸ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਵੀ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਹੀ ਆ ਦੇ ਹਨ।
ਬਹਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਮਣ । ਬਹਮਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਤ ਤੁਸ ਸਭ ਠਿਹਰੇ। ਉਹ ਹੈ ਗੇਟ ਗੇਟ ਗੈ ਡ ਫਾਦਰ। ਬੋਲੋ, ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਹ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਸ ਟੀ ਰਚਣਗੇ ਨਾ। ਬਾਹਮਣ ਕੁਲ ਹੈ। ਬਹਮਾ ਮੁਖ
ਵੰ ਾਵਲੀ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹੋ ਗਏ। ਇੱ ਥੇ ਰਾਜਾ - ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਕੁਲ ਤ ਸੰ ਗਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਰਜਾਈ ਨਾ ਪ ਡਵ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੌ ਰਵ ਦੀ । 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. 21 ਜਨਮ

ੇ ਠ ਪਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਆਸੁਰੀ ਮੱ ਤ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਇੱ ਕ ਈ ਵਰੀ ਮੱ ਤ ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਸੰ ਪੂਰਨ
ਵਾਈਸਲੈ ਸ ਬਣਨਾ ਹੈ।

2. ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ

ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਬਾਪ ਦੀ ਿਸਿਖਆਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੈਲਯੂਏਬਲ ਜੀਵਨ,
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਵਰਥ ਪਾ ਡ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਰਵ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਯੋਗੀ, ਸਿਹਜੋਗੀ ਭਵ:
ਹਰ ਸਮ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਲੈ ਣਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਹਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਪ ਿਕਵ
ਵੀ ਸਮ ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰ ਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਹੀ ਸਰਵ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਖਾਨ ਪਾਪਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹਮੇ ਾ ਸਰਵ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦਾ ਸਿਹਜਯੋਗ ਲੋ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਯੋਗੀ, ਸਿਹਜਯੋਗੀ ਬਣੋ ਿਕ ਿਕ ਜੋ
ਸਰਵ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਜ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਮਗਨ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤ ਸਿਹਜ
ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਰਵ ਕਤੀਆਂ ਤ ਸੰ ਪੰ ਨ ਰਿਹਣਾ ਇਹ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ।
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