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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਜਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਗ ਸੀ ਉਦ ਤੁਸ ਘੋਰ ਸੋਝਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਨਰਾ ਹੈ,
ਿਫਰ ਸੋਝਰੇ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲੋ "
ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਇੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਹਨ?
ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ - ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਜਦੋ
ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਦੈਵੀ ਧਰਮ ਸੀ ਿਫਰ ਤੁਸ ਹੀ ਦੋ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਬਾਦ
ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਗਤੀ ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰ ਤ ਦੇ ਵੀ ਅੰ ਤ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੈ। ਤੁਸ ਪੁਕਾਿਰਆ ਦੁੱ ਖਹਰਤਾ ਸੁੱ ਖਕਰਤਾ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈ ਆਇਆ ਹ ।
ਅੱ ਜ ਅੰ ਧੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ...

ਤੀ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਸੋਝਰੇ ਿਵੱ ਚ

ਸੀ, ਜਦੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਗ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੂ ਕਹਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਰਗਵਾਸੀ ਸਨ ਜਦੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਸਰਗ, ਬੈਕੁੰਠ,
ਬਿਹ ਤ, ਹੈਿਵਨ - ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਾਚੀਨ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ
ਭਾਰਤ ਕੰ ਗਾਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹ । ਜਦੋ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਤ
ਸੋਝਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਸਰਗ ਦੇ ਰਾਜ - ਰਾਜੇ ਰੀ, ਰਾਜ - ਰਾਜੇ ਰੀ ੀ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤ ਸਭ ਜੀਵਨ - ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਖਾਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ, ੋਕਵਾਿਟਕਾ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਇਵ ਨਹ ਰਾਵਣ ਿਸਰਫ ਲੰਕਾ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸੀ, ਉਸ ਨ ਆਕੇ ਸੀਤਾ ਚੁਰਾਈ।
ਇਹ ਤ ਸਭ ਹੈ ਦੰ ਤ ਕਥਾਵ । ਗੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱ ਖ, ਸਰਵ ਾਸਤਰਮਈ ਿ ਰੋਮਣੀ ੀਮਤ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦੀ
ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸਨ
ਜੀਵਨਮੁਕਤ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ, ਿਜਨ ਨ ਇਹ ਵਰਸਾ ਕਲਯੁਗ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਾਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਾਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਸਦਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਿਗਆਨ।
ਸਦਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਿਗਆਨ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹ । ਸਭ ਭਗਤੀ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕਿਹਣਗੇ ਾਸਤਰ ਪੜੋ, ਦਾਨ - ਪੁੰ ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਵਾਪਰ ਤ ਚਲੀ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਅਤੇ ਤੇਤਾ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਾਲਬੱ ਧ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਥੇ ਵੀ ਇਹ ਿਗਆਨ ਚਲਦਾ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਰਸਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਪ ਤ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਿਫਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ
ਜਦੋ ਨਰਕਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਉਦ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਦੁਖਹਰਤਾ ਸੁਖਕਰਤਾ।
ਿਕਸ ਦਾ? ਸਰਵ ਦਾ ਿਕ ਿਕ ਭਾਰਤ ਖਾਸ, ਦੁਨੀਆਂ ਆਮ ਸਭ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਵਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੈ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੈ - ਮ ਕਲਪ - ਕਲਪ, ਕਲਪ ਦੇ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਆ ਦਾ ਹ । ਸਰਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹ ।
ਅਿਹਿਲਆਵ , ਗਿਨਕਾਵ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕ ਹਨ ਉਨ ਸਭ ਦਾ ਧਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ
ਤ ਹੈ ਹੀ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਸਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸਨ। ਪਿਤਤ ਖੰ ਡ ਮਾਨਾ
ਝੂਠ ਖੰ ਡ, ਪਾਵਨ ਖੰ ਡ ਮਾਨਾ ਸੱ ਚਖੰ ਡ। ਭਾਰਤ ਪਾਵਨ ਖੰ ਡ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਿਵਨਾ ੀ ਖੰ ਡ, ਜੋ ਕਦੀ
ਿਵਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਨ ਦਾ (ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ) ਰਾਜ ਸੀ ਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੰ ਡ ਸੀ ਨਹ । ਉਹ ਸਾਰੇ
ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨ ਤ ਕਲਪ ਲੱਖ ਵਰੇ ਦਾ ਿਲੱਖ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਲਪ ਦੀ
ਉਮਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਿਫਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਲਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱ ਤਾ, ਿਬੱ ਲੀ,

ਗਧਾ ਆਿਦ ਸਭ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱ ਤੇ ਿਬੱ ਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੱ ਖ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ
ਵਰਾਇਟੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਹੀ 84 ਜਨਮ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ
ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣ ਪਏ ਹਨ। ਿਫਰ ਬਾਪ ਸੰ ਗਮ ਤੇ
ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੁਖਧਾਮ ਿਫਰ ਭਾਰਤ ਸੁਖਧਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
- ਹੇ ਬੱ ਿਚਓ, ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ, ਸਰਗਵਾਸੀ ਸੀ ਿਫਰ ਤੁਸ 84 ਜਨਮ ਦੀ ਸੀੜੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਸਤੋ ਤ ਰਜੋ ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਦੇਵਤਾਵ ਵਰਗਾ ਧਨਵਾਨ ਐਵਰਹੈਪੀ, ਐਵਰਹੈਲਦੀ, ਵੇਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹ
ਹੁੰ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਿਕੰ ਨਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਤ ਪੱ ਥਰ ਿਮਸਲ ਸਨ। ਦੋ ਯੁਗ ਬਾਦ ਭਗਤੀਮਾਰਗ
ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਿਕੰ ਨ ਭਾਰੀ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰ ਿਦਰ ਵੱ ਡੇ ਤ
ਵੱ ਡਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਮੰ ਿਦਰ ਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਸਨ। ਿਕੰ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ
ਹਨ। ਬਾਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਤੀ ਿਦਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸ ਸਰਵਗੁਣ
ਸੰ ਪੰ ਨ, 16 ਕਲਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੀ ਯਥਾ ਮਹਾਰਾਜਾ - ਮਹਾਰਾਣੀ। ਉਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ - ਭਗਵਤੀ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਭਗਵਾਨ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਈ ਵਰ ਜ ਪਭੂ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਵੀ
ਯਾਦ ਨਹ ਆ ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਾਣੀ ਬੈਠ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੁੱ ਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਿਦ ਹੈ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ
ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ - ਸਰਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ, ਪਿਤਤ ਦਾ ਪਾਵਨ ਕਰਤਾ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਸੱ ਚਾ ਬਾਬਾ ਹੈ
ਜੋ ਸੱ ਚਖੰ ਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਿਜਸ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱ ਕ ਦੀ ਵੀ ਬਾਯੋਗਾਫੀ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ ਤ
ਮਨਾ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਪ ਹੈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਚਤਾ, ਹੈਿਵਨਲੀ ਗਾਡ ਫਾਦਰ। ਬੇਹੱਦ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਿਤਯੁਗ
ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਖ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਵ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਾਪ ਹੀ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ।
ਨਰਕਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਕੇ ਸਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ੇ ਟਾਚਾਰੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤ ਬਾਪ
ਦਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦਾ । ਤੁਸ ਸਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਤ ਕੌ ਣ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਰਾਵਨ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਈ ਵਰ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮੈ ਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਸੁਖ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ਜੋ ਿਫਰ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਤੁਸ ਬਾਪ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਨਹ
ਕਰਗੇ। ਿਫਰ ਜਦੋ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸਭ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ ਜਨਮ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਿਕੰ ਨ ਜਨਮ ਅਸ ਲਏ? ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ
ਭਾਰਤਵਾਸੀਓ, ਹੇ ਆਤਮਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਬੱ ਚੇ, ਤੁਸ 84 ਜਨਮ ਲੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ
ਤੁਸ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤ ਇਕੱ ਠ ਨਹ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸ ਹੀ ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ
ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਪਦਵੀ ਿਫਰ ਤ ਲਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਸੱ ਚੇ ਸੱ ਤ ਬਾਬਾ ਤ ਸੱ ਤ ਨਰ ਤ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਿਗਆਨ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਸਭ ਹਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਿਗਆਨ
ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਪਚੂਲ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲੇ ਜ। ਸੁਪੀਮ ਰੂਹ ਬੈਠ ਨਾਲੇ ਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਿਨ ਚਾ ਕਰ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਜਨਮ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਨ, ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਪਿਤਤ ਹਨ, ਤਤਵਮ। ਮੈਨੰ ੂ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਤਨ ਿਵੱ ਚ
ਹੈ ਜੋ ਿਫਰ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਹੀ ਪੂਰੇ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਬਹਮਾ ਅਤੇ
ਬਹਮਾਵੰ ੀ ਬਾਹਮਣ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤ ਰੋਜ਼ ਹਨ। ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ
ਨਹ ਹੈ। ਹੇ ਆਤਮਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਹੇ ਆਤਮਾਓ, ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੇਹ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਛੱ ਡੋ। ਮਰਨਾ ਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਵਾਨਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਸਿਤਗੁਰੂ
ਬਗੈਰ ਸਰਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਬੱ ਿਚਓ, ਤੁਸ

ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਮੇਰੇ ਤ ਿਬਛੜੇ ਹੋ। ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਆਤਮਾਵ - ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱ ਖ ਰਹੇ ਬਹੁਕਾਲ…
ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਥੋੜੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਧਾਰਨ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ
ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਆਤਮਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ, ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 84ਵ ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਭ ਵਾਣਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋ। ਵਾਣਪਸਥ ਅਵਸਥਾ
ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰ ਤਰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਹੁਣ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਭ
ਦਾ ਮ ਬਾਪ, ਟੀਚਰ, ਗੁਰੂ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਿ ਵਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਤੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸੱ ਤ ਹੈ, ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਅਮਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਸੱ ਤ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਬੀਜਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਸਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾਲੇ ਜ ਫੁੱ ਲ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਸਾਰੀ ਨਾਲੇ ਜ ਹੈ। ਬੀਜ ਤ ਝਾੜ ਿਕਵ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਵੱ ਧਣ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਮ ਬੀਜਰੂਪ ਹ , ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਜੜਜੜੀਭੂਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ
ਧਰਮ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਹੈ ਨਹ । ਪਰਾਏ ਗੁੰ ਮ ਹੈ। ਜਦੋ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਦ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ
ਪਦਾ ਹੈ - ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਿਵਨਾ ਕਰਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਬਾਪ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਬਿਣਆ
ਂ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ। ਜਦੋ ਿਕ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੁੱ ਧ - ਅੰ ਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਐਡ
ਦਾ ਨਾਲੇ ਜ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤ ਜਰੂਰ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਆਤਮਾਵ ਸਾਰੀ ਬਦ ਸ ਹਨ,
ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਸ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਸਮਰਨ ਸਭ ਕਰਨ…
ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਦੁੱ ਖ ਹੈ ਨਾ। ਇੱ ਥੇ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਬਾਪ ਸਭ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ
ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਹ ਆਏ ਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਗ ਕੌ ਣ ਬਣਾਏ! ਇਸਲਾਮੀ ਆਿਦ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਇਸ ਸਮ
ਤਮੋਪਧਾਨ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਨਰਜਨਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ
ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਿਹੰ ਦੂ ਲੋ ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਰਗਵਾਸੀ ਹੋਇਆ ਤ ਜਰੂਰ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਨਾ।
ਹੁਣ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਿਵੱ ਚ ਗੁਲਾਬ ਸਰਗਵਾਸੀ ਹੋਇਆ ਿਫਰ ਨਰਕ ਦੇ ਆਸੁਰੀ ਵੈਭਵ ਤੁਸ
ਉਨ ਨੂੰ ਿਕ ਿਖਲਾ ਦੇ ਹੋ! ਬੰ ਗਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮਛਲੀਆਂ ਆਿਦ ਵੀ ਿਖਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਰੇ, ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਖਾਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ! ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਫਲਾਣਾ ਪਾਰ ਿਨਰਵਾਣ ਿਗਆ, ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਭ ਹਨ ਗਪੌੜੇ। ਵਾਿਪਸ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਜਦੋ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਣੇ ਪਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਰੋਮ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਸੂਰਜ - ਚੰ ਦ ਵੀ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਰੋ ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਸੂਰਜ, ਿਗਆਨ ਚੰ ਦਰਮਾ
ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਸਤਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਫਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾਏ ਨਮਾ। ਉਨ ਨੂੰ
ਦੇਵਤਾ ਸਮਝ ਪਾਣੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ, ਜੋ ਿਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਹਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿਵਭਚਾਰੀ ਭਗਤੀ ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ, ਿਫਰ ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ, ਿਫਰ ਉਤਰਦੇ - ਉਤਰਦੇ ਹੁਣ ਤ
ਵੇਖੋ ਿਟਵਾਟੇ ਤੇ (ਿਜੱ ਥੇ ਿਤੰ ਨ ਰਸਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ) ਵੀ ਿਮੱ ਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਏ, ਤੇਲ ਆਿਦ ਪਾ ਉਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਵ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ ਤ ਪਾਪਤੀ ਤ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ, ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 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. ਆ
 ਤਮਾ ਤ ਬੁਰੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ

ਅੰ ਿਤਮ 84ਵ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਾਣਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

2. ਦ
 ੇਹ ਦੇ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦਾ ਿਗਆਨ

ਿਸਮਰਨ ਕਰ ਹਰਿ ਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਿਵ ਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ੇ ਠ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹੋਏ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਅਧਾਰਮੂਰਤ ਭਵ:
ਜੋ ਆਧਾਰਮੂਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਦੇ ਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਿਜਸ
ਰੂਪ ਨਾਲ, ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਉਵ ਉਨ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਣਗੀਆਂ,
ਇਹ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਅ ੀਰਵਾਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਹਲਕੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਦਲ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੋਨ ਦਾ ਬੈਲਸ ਰੱ ਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
******

