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ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜਰੂਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਨ ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤ
ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ"
ਇਹ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਹੈ ਿਕਵ? ਇੱ ਥੇ ਮੁੱ ਖ ਿਮਹਨਤ ਿਕਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਹੀ ਇੱ ਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਬੈਠ ਹਨ ਤੇ ਬੁੱ ਢੇ ਵੀ ਬੈਠ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਸ
ਅਿਜਹੀ ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਿਲਆਵ , ਕੁਬਜਾਵ , ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਕੇ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਇੱ ਥੇ
ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਹੈ ਹੀ ਮੁੱ ਖ ਯਾਦ ਦੀ ਿਮਹਨਤ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੀਰ ਦੀ
ਨਚਰਿਕਓਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਗਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀ...

ਤੀ। ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਗੀਤ ਸੁਿਣਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ

ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਵੰ ਡਰ ਤ ਇਹ ਹੈ ਗੀਤਾ ਅਥਵਾ ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹ
ਜਾਣਦੇ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੀ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਜੋ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਹੈ,
ਉਹ ਬੈਠ ਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਯੋਗ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਹੁਣ
ਿਫਰ ਤ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਇਵ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਅਸ ਿਫਰ ਤ
ਬੈਿਰਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹ । ਿਫਰ ਤ, ਇਹ ਅੱ ਖਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਨਹ ਆਏਗਾ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਸ 5 ਹਜ਼ਾਰ
ਵਰੇ ਪਿਹਲ ਿਮਸਲ ਿਫਰ ਤ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤ ਪੜਦੇ ਹ । ਇਹ ਿਵਨਾ ਵੀ ਿਫਰ ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਰੂਰ । ਿਕੰ ਨ
ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਬੰ ਬਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤ ਨਹ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ।
ਇਹ ਿਵਨਾ ਵੀ ੁਭ ਕੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ
ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਲੜਾਈ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਬਾਪ ਆਕੇ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ
ਸਥਾਪਨਾ, ੰ ਕਰ ਦਵਾਰਾ ਿਵਨਾ ਦਾ ਕਰਵ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੰ ਬਸ ਆਿਦ ਹਨ ਹੀ ਿਵਨਾ ਦੇ ਲਈ।
ਇਨ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਰ ਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹ । ਨਾਲ - ਨਾਲ ਨਚਰੁਲ ਕਲੇ ਿਮਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਈ ਵਰੀਏ ਕਲੈ ਿਮਟੀਜ਼ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ ਗੱ ਲ
ਨਹ । ਿਕੰ ਨ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਬੰ ਬਸ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਿਹਰ ਦੇ ਿਹਰ ਖਤਮ ਕਰ
ਦੇਵ ਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਬਸ ਚਲਾਏ - ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਬੰ ਬਸ
ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਦ ਜਾਸਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱ ਚ ਪਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਣ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ ਿਫਰ ਬੰ ਬਸ ੁਰੂ ਕਰ ਲਦੇ
ਹਨ। ਿਕੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਇਲ ਕਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ। ਿਵਵੇਕ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਰੂਰ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ,
ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹ ਹੋਣਗੇ,
ਤ ਇਨ ਸਭ ਦਾ ਿਵਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੈ ਿਮਟੀਜ ਤ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਥੋੜੀ
ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ। ਹੁਣ ਤ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਵਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਨ ਹੈ ਰੁਦ ਿਗਆਨ ਯਗ ਨਾਲ ਿਵਨਾ ਜਵਾਲਾ ਪਜਵਿਲਤ ਹੋਈ। ਕਈ
ਗੱ ਲ ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਿਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਤੀ ਮੰ ਗਦੇ

ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਿਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤ ਅਸ ਜਾਕੇ ਸੁੱ ਖੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸੁਖੀ ਉਦ
ਹੋਵੋਗੇ ਜਦ ਸਤੋਪਧਾਨ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਬਾਪ ਕਈ ਤਰ ਦੀ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੀ
ਰੀਤੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ। ਬੁੱ ਧੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਨ ਦੇ
ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਿਫਰ ਵੀ ਵਰਸਾ ਤ ਪਾ ਲਦੇ ਹਨ।
ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਾਿਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵ , ਗਿਨਕਾਵ ਆਿਦ ਸਭ ਦਾ ਧਾਰ ਹੋਣ
ਦਾ ਹੈ। ਿਮਹਤਰ ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨ ਕੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਗ ਧੀ ਜੀ ਨ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਫੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਨ ਨਾਲ
ਬੈਠ ਖ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਨ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਕ ਨ ਨਹ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਬਾਪ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਮੈ ਅਛੂਤ ਹ । ਹੁਣ ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਅਸ ਸਤੋਪਧਾਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ
ਸੀ। ਿਫਰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲਦੇ - ਲਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਹ । ਹੁਣ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ - ਿਸੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਭੀਲਣੀ ਆ ਦੀ ਸੀ, ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਦੌੜਕੇ ਆ ਿਮਲਦੀ ਸੀ।
ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ - ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਾ।
ਕਈ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ - ਇਨ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ ਦੇਵ।ੋ ਬੋਲੇ ਸਾਡੀ ਿਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱ ਚ ਹੰ ਗਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਿਕਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਬਲਾਵ , ਗਿਨਕਾਵ , ਿਭਲਣੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਆਿਦ ਸਭ ਦਾ ਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਲੋ ਕ ਤ ਲੈ ਕੇ
ਭੀਲਣੀ ਤੱ ਕ।
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ਯਗ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਇਸ ਸਰਿਵਸ ਤ ਬਹੁਤ ਪਾਪਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ
ਕਿਲਆਣ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਪਦਰ ਨੀ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੈਜਸ ਵੀ
ਬਣਵਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤ ਇਸ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ, ਇਹ ਦਾਦਾ, ਇਹ ਬਾਪ ਦਾ
ਵਰਸਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੈ - ਮਾਮੇਕਮ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਿਸਰਫ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਡਾਏ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ
ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਰਾਧੇ - ਿਕ ਨ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਾਦੀ ਆਿਦ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ
ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਦੋਨ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਮਝ
ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ, ਤ ਸਭ ਉਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣ। ਕਿਹਣ ਤੁਸ ਇਹ ਿਫਰ ਿਕਥ ਿਸੱ ਖੇ ਹੋ? ਉਹ
ਿਕਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਿਹਣ ਬੀ. ਕੇ. ਹੈ ਤ ਸਭ ਿਵਗੜ ਜਾਣ। ਇਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਹੀ ਚੱ ਟ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਵ
ਬਹੁਤ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਿਲਖਕੇ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਯੁਕਤੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੱ ਚਾ ਨਹ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬੱ ਚਾ ਦੋ। ਿਫਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ ਉਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਪਰਵਿਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਜਦ ਵੱ ਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧੰ ਧਾ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਰਵਿਰ
ਕਰ ਉਨ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸਰਵਟ ਠਿਹਿਰਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਸਮਝੇਗਾ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਡਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਧੰ ਧੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਫਰ ਅਸ
ਬੁੱ ਢੇ ਹੋਵ ਗੇ ਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਤ ਸੇਵਾ ਨਹ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਹੀ ਿਨ ਕਾਮ। ਲੌ ਿਕਕ
ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਜ ਦਾ ਹ ਦ ਤੱ ਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ
ਕਾਮਨਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਪ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਿਨ ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮ ਰਾਜਾਈ ਨਹ ਕਰਦ ਹ ।
ਮ ਿਕੰ ਨਾ ਿਨ ਕਾਮ ਹ । ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਹੈ
ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗ ਦੀ ਰਜਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਚ ਪਦ ਪਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਤ ਿਸਰਫ ਬਹਮ ਡ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹ , ਸੋ ਤ ਤੁਸ ਵੀ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸ ਰਾਜਾਈ ਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਵਾ ਦੇ
ਹੋ। ਅਸ ਰਜਾਈ ਨਹ ਲਦੇ ਹ , ਨਾ ਗਵਾ ਦੇ ਹ । ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪਾਰ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸੁਖ ਦਾ
ਵਰਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਸਰਫ ਤੀ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸੁੱ ਖ

ਕਾਗ ਿਵ ਟਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਹ ਤੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ
ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਮ ਹੀ ਹ । ਸਿਤਯੁਗ ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ , ਥੇ ਰਾਵਣ ਹੀ ਨਹ । ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਈ ਵਰੀ ਰਾਜ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਨਹ । ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰੀਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਹੋਰ ਚ
ਪਦਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੋ ਸੰ ਗਮ ਤੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ
ਤੁਸ ਹੋ ਹੀ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ। ਉਹ ਤ ਕਲਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੱਖ ਵਰੇ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਘੋਰ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਨਾ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁੰ ਭਕਰਨ ਦੀ ਨ ਦ ਿਵੱ ਚ ਸੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਿਵਜੇ ਤ
ਪ ਡਵ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੁਸ ਹੋ ਬਾਹਮਣ। ਯਗ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਹੈ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਈ ਵਰੀ ਰੁਦ
ਯਗ। ਉਹ ਹੱ ਦ ਦੇ ਯਗ ਕਈ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਦ ਯਿਗਆ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ
ਿਵੱ ਚ ਿਫਰ ਕੋਈ ਯਗ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ ਿਕ ਿਕ ਥੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਿਦ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਹੱ ਦ ਦੇ ਯਗ।
ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਯਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਿਫਰ
ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਕੋਈ ਯਗ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ੁਰੂ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਯਗ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਸ ਟੀ ਸਵਾਹਾ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਰੁਦ ਿਗਆਨ ਯਗ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਯਾਦ।
ਯਾਦ ਅੱ ਖਰ ਬਹੁਤ ਿਮੱ ਠਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅੱ ਖਰ ਕਾਮਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੁਸ ਤ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਬੇਹੱਦ ਦਾ।
ਆਤਮਾ ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਬਾਬਾ, ਤੁਸ ਿਫਰ ਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦ ਾਹੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਫਰ ਆਕੇ ਿਮਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ੀਮਤ ਤੇ ਅਸ ਜਰੂਰ ਚਲ ਗੇ। ਇਵ - ਇਵ ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ, ਤੁਸ ਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ। ਅਸ ਕਲਪ ਕਲਪ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਬਾਪ ਿਫਰ ਅਭੁੱ ਲ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ
ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਸਾ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਮੈ ਜਦ ਸਮੁੱ ਖ ਆ ਦਾ ਹ ਉਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾ ਹ । ਉਦ ਤੱ ਕ ਗਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ - ਤੁਸ ਦੁਖਹਰਤਾ ਸੁਖਕਰਤਾ ਹੋ। ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ - ਇੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਿਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਿਵਨਾ ੀ ਪਾਰ ਨੂੰਿਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮ ਆਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ
ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਿਮਸਲ ਨਹ ਹ । ਅਸ ਤ ਟੀਚਰ ਿਮਸਲ ਪੜਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ । ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਇਹ
ਕਲਾਸ ਤ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨਾ ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਹੈ? ਿਕਹੜਾ - ਿਕਹੜਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪੜਦੇ ਹਨ? ਅਬਲਾਵ , ਕੁਬਜਾਵ , ਸਾਧੂ ਵੀ
ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਆਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਬੁੱ ਢੇ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਆਿਦ ਸਭ ਬੈਠ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਸਕੂਲ ਕਦੀ ਵੇਿਖਆ। ਇੱ ਥੇ ਹੈ ਯਾਦ
ਦੀ ਿਮਹਨਤ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਿਗਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਦੇ
ਲਈ ਵੀ ਿਗਆਨ। ਚੱ ਕਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਗਆਨ। ਨਚੁਰਲ ਸੱ ਚਾ - ਸੱ ਚਾ ਨਚਰਿਕਓਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪਓਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਰੀਰ ਦੀ ਕੇਅਰ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਕੇਅਰ। ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਖਾਦ ਪਦੀ ਹੈ। ਸੱ ਚੇ ਸੋਨ ਦਾ ਜੇਵਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱ ਥੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿ ਵਬਾਬਾ
ਸਮੁੱ ਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ
ਂ ਸ ਹੋਮ।
ਪਾਰ ਤ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ, ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਸਵੀਟ ਸਾਈਲ
ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅ ਤੀ ਨਾਲ, ਸੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੀ ਨਾਲ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ ਤੀ - ਸੰ ਪਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਥੇ
ਲੜਾਈ - ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਸਾਨੂੰ ਸਤੋਪਧਾਨ, ਸੱ ਚਾ ਸੋਨਾ
ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਦ ਹੀ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਵੋਗ।ੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਿਫਰ ਉਗਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱ ਜ ਿਕਹੜੀ, ਿਕਹੜੀ ਮੁੱ ਖ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਸੁਣੀ! ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਯਾਤਰਾਵ ਦੋ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ
ਿਜਸਮਾਨੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਆਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਮਨਮਨਾਭਵ। ਅੱ ਛਾ!

ਿ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. ਇ
 ਹ ਿਵਨਾ

ਵੀ ੁਭ ਕੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਸਲਈ ਡਰਨਾ ਨਹ ਹੈ, ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਬਾਪ ਹਮੇ ਾ ਕਿਲਆਣ ਦਾ
ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇ ਾ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
2. ਹ
 ਮੇ ਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਤੋਪਧਾਨ ਸੱ ਚਾ ਸੋਨਾ ਬਣ

ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਤਸੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰ ਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇ ਾ ਹਰਿ ਤ ਅਤੇ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਭਵ:
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਦਲ ਦਾ ਸੱ ਚਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਸੰ ਗ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰ ਗ ਹਮੇ ਾ
ਲੱਿਗਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱ ਤ ਬਾਪ, ਸੱ ਤ ਿਸੱ ਿਖ਼ਅਕ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰ ਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸਤਸੰ ਗ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇ ਾ ਹਰਿ ਤ ਅਤੇ ਡਬਲ
ਲਾਈਟ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਇਵ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਦੇ ਿਜਵ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਖੁ ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ
ਹੋ ਿਗਆ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਠ ਬੋਲ ਅਤੇ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਦਲਿ ਖ਼ਸਤ ਨੂੰ ਕਤੀਵਾਨ
ਬਣਾਓ।
******

