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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਤੁਸ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਿਗਆਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਚਲਦੇ - ਚਲਦੇ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਆਪੇਹੀ ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਵ?
ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਰਿਹਮ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਉਹੀ ਆਪਣੀ
ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਪਦ ਭ ਟ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਪੜਣ, ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਤ ਪਦ
ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਿਮਲੇ । ਸਰਿਵਸੇਬਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌ ਣ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ - ਸਵੇਰੇ...

ਓਮ ਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੀ ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , ਨਾ ਿਕ ਰੀਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੁਣ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਮ ਆਇਆ ਹ ਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਿਨ ਚੇ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ
ਹੀ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਦੂਸਰਾ ਲਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਹ ਬਦਲਦੀ, ਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ
ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ, ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸਗੰ ਮਯੁਗ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਕੀ
ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਜਦਿਕ ਸਾਰਾ ਿਵ ਵ ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਤੇ ਤ ਸਾਰਾ ਿਵ ਵ
ਕਿਨ ਟ ਪਿਤਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰਪੁਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਿਮਤੁਲੋਕ। ਿਮਤੁਲੋਕ ਿਵੱ ਚ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅਮਰਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਸਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਤ ਿਜਵ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਕਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮ ਸਭ ਹਨ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ। 5 ਿਵਕਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤ ਹੀ ਤੇ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੁਖ ਤ ਆਕੇ ਿਲਬਰੇਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹ ਛੁਡਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਨ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਲਬਰੇਟ ਕਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਰਘੂਪਤੀ
ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਉਹ ਤੇ ਤੇਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਤਮੋਪਧਾਨ ਜੜਜੜੀ ਭੂਤ ਅਵਸਥਾ
ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਸੀੜੀ ਤਰਦੇ - ਤਰਦੇ ਥੱ ਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਜਯ ਤ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਵਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਤਾ ਹਨ ਪੂਜਯ। ਿਫਰ ਉਹ ਜਦ ਵੈ ਯ, ਸੂਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਜਾਰੀ
ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾਰੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਵੀ ਪੂਜਯ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਚ ਤੇ
ਚ ਭਗਵਾਨ ਪੂਜਯ ਹੈ ਿਫਰ ਹੈ ਸਤਯੁਗੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਯ। ਇਸ ਸਮ ਤ ਸਭ ਪੂਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਿਹਲ ਂ - ਪਿਹਲ ਂ ਿ ਵ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਿਵਭਚਾਰੀ ਪੂਜਾ। ਉਹ ਸਤੋਪਧਾਨ ਿਫਰ ਸਤੋ ਿਫਰ ਦੇਵਤਾਵ ਤ ਵੀ ਉਪਰ ਜਲ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ, ਪੰ ਛੀਆਂ ਆਿਦ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਦੇ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਅਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣਾ ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅੱ ਜਕਲ ਿਰਲੀਿਜਅਸ ਕਾ ਫੇ ਸ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਆਿਰਯ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਵ ੇ ਗੁਣ
ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਕਸਮ - ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 5 -7 ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਿਫਰ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਹੈ ਨੰਗੇ ਮਤਲਬ
ਅ ਰੀਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਿਫਰ ਤ ਅ ਰੀਰੀ ਬਣਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਫਰ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਦਾ
ਅਰਥ ਨਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਇੱ ਥੇ ਰੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆ ਦੀਆਂ ਹੋ, ਿਫਰ
ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਵ - ਨਵ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਇਮਰਜ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਨਾਟਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਇਟੀ ਧਰਮਾ
ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬ ਿਚਜ਼ ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਆਏ
ਹਨ। ਪਿਹਲ ਂ ਹਨ ਇਸਲਾਮੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹਨ ਸੋਨ ਹੀਿਰਆਂ ਦੀ ਖਾਣ
ਹਨ। ਿਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤ ਉਸ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਚਨ ਲੋ ਕ ਵੀ ਿਕੰ ਨ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਪੰ ਤੂ ਗੁਪਤ। ਸੋਨਾ ਆਿਦ ਿਕੰ ਨਾ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਦਗ ਬਰ ਜੈਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕਾ ਫੇ ਸ ਆਿਦ ਕਰਦੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਇੰ ਨ ਧਰਮ ਸਭ ਵੱ ਧਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਿਵਨਾ ਵੀ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਧਰਮ ਤ ਚ ਧਰਮ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ

ਹੈ। ਕਲਯੁਗੀ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ,
ਉਹ ਸਭ ਤ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਾ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਹੀ ਠਿਹਰੇ
ਿਫਰ ਿਵਆਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਬਹਮਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਨਹ ਹਨ, ਿਸਰਫ਼ ਨਾਮ ਰੱ ਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਦੇਵਿਤਆਂ ਤ ਵੀ ਚ ਬਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਕਹ ਗੇ, ਚੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖ਼ੁਦ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਦੇ ਿਫਰ ਵੀ ੂਦ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਪਲਟਣ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ
ਿਨ ਚੇ ਕਰ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਤ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਗੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਮਾਇਆ
ਿਵਘਣ ਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੱ ਥ ਕਾਰ ਡੇ ਿਦਲ ਯਾਰ ਡੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ। ਿਜਸ ਤਰ ਆਿ ਕ - ਮਾ ੂਕ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤ ਿਬਨ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਮ ੂਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਿ ਕ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਿਕਸੀ ਤੇ ਆਿ ਕ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਉਨ ਤ ਚ ਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹ । ਬਾਕੀ ਹ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਝ ਮਾ ੂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਿ ਕ ਹੋ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਿਕ ਆਕੇ ਦੁੱ ਖ
ਤੋ ਿਲਬਰੇਟ ਕਰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਸ ਸਭ ਹੋ ਬਾਇਡਜ਼, ਮ ਹ ਬਾਇਡਗਰੂਮ। ਤੁਸ ਸਭ ਆਸੁਰੀ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮ
ਆਕੇ ਛੁਡਾ ਦਾ ਹ । ਇੱ ਥੇ ਿਮਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕਮੀਨਲ ਆਈ ਧੋਖਾ ਿਦੰ ਦੀਹੈ, ਿਸਿਵਲ ਆਈ ਬਣਨ ਿਵੱ ਚ ਿਮਹਨਤ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਦੇਵਤਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਕਾ ਫੇ ਸ ਿਵੱ ਚ ਟਾਿਪਕ ਰੱ ਖੀ ਹੈ। "ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ।” ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਵਾਏ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਿਕ ਚਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਆਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਇਸਟ, ਬੁੱ ਧ ਿਫਰ ਕਦੋ ਆਉਣਗੇ!
ਤੁਸ ਝੱ ਟ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ
ਿਕਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਿਫਰ ਿਕਹੜੇ - ਿਕਹੜੇ ਧਰਮ ਆਏ ਹਨ! ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਯੋਗ
ਨਹ ਲਗਾ ਦੇ। ਯੋਗ ਿਬਨ ਤਾਕਤ ਨਹ ਆ ਦੀ, ਜੌਹਰ ਨਹ ਭਰਦਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਲਮਾਇਟੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਅਲਮਾਇਟੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਿਲਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੰ ਡ
ਹੁੰ ਦੇ ਨਹ । ਹੁਣ ਤ ਿਕੰ ਨ ਖੰ ਡ ਹਨ। ਇਹ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਿਸ ਟੀ
ਿਕੰ ਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਤ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ। ਅਕਾ
ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰ ਤ ਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿਕਉ ਹੈ! ਸਾਰਾ ਚੱ ਕਰ ਬਿਣਆ ਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ।
ਇਹ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝਾੜ, ਇਹ ਝਾੜ ਹੈ ਹੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝਾੜ, ਇਹ ਝਾੜ ਅੰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਆਇਨਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸਰਿਵਸ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੱ ਤੇ ਿਡੱ ਗਦੇ ਵੀ
ਹਨ ਨਾ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਤੂਫਾਨ ਲਗਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਉਨ ਨੂੰ ਤ ਪਰ ਤੋ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਬੜੀ ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਂ - ਪਿਹਲ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜੋ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਆਕੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ
ਦਾ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਲੋ ਕ ਤ ਸੁੱ ਖ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਮੋ
ਹੋਵ।ੇ ਮੋ
ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਨਹ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ। ਖੁਦ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੋ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ
- ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਆਪਣੇ ਸਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਿ ਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਮਝਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਸਤੋ - ਰਜੋ - ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਰਾਵਣ ਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਪ
ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਿਨਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਿਨਰਾਕਾਰ ਗੌਡ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਥੇ ਤੁਸ
ਆਤਮਾਵ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜੀ ਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ ਚ ਤੇ ਚ ਭਗਵਾਨ, ਿਫਰ ਸਭ
ਹਨ ਅਤਮਾਵ ਬੱ ਚੇ। ਸਰਵ ਦਾ ਸਦਗਾਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ ਿਫਰ ਹੈ ਦੇਵਤੇ। ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਨ ਹੈ ਿਕ ਨ ਿਕਉਿਕ
ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੀਰ ਦੋਵ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹਨ। ਤੁਸ ਹੋ ਸੰ ਗਮਯੁਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਮੁੱ ਲ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਨਹ , ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ
ਅਮੁਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚਾ ਬਣਾਏ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕੰ ਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਵਤਾ ਥੋੜੀ ਇੰ ਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਬਾਪ ਬੈਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਪ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਿਤੰ ਨ ਹੀ
ਹਨ। ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਿਰਗਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਵਸੇਬਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ
ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੁਿ ਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈ ਡਸ ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ
ਿਜਨ ਨੂੰ ਿਸਖ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਿਦ ਸਭ ਛੁਡਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਸ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਮਲਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਰਿਫਊਜ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਸ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹੀ ਜਾਵ ਗੇ। ਡਿਰਲ ਿਸਖਲਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਣਗੇ। ਰਿਫਯੂਜ਼

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਉਹ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਿਫਰ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਪਦ
ਿਭ ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ ਗੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਦ ਿਭ ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ
ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ੂਟ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਪੜਨ, ਯੋਗ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਤ ਚੰ ਗਾ ਪਦ ਿਮਲੇ । ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਨ ਤ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਬਾਪ ਹਰ ਪਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਿਕਵ
ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹ ਜਾਣਦੀ। ਹੁਣ ਿਨਮੰ ਤਰਣ ਤ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 5-10
ਿਮੰ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਘੰ ਟਾ ਦੇਣ ਤ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਪੁਆਇੰ ਟਸ
ਚੰ ਗੀ - ਚੰ ਗੀ ਿਜੱ ਥੇ- ਿਕਤੇ ਿਲੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱ ਚੇ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਿਕਏਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਏਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ੀਮਤ ਿਦੰ ਦੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਿਗਆਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ ਦੀ ਚ ਤੇ ਚ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਿਕਏਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਐਕਟਰ
ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਤ ਕੀ ਠਿਹਰਾ? 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. ਇਸ ਅਮੁੱ ਲ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਿਰਗਾ ਡ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਹੁਿ ਆਰ ਬਣ

ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਬੋਲ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਭਵ:
ਿਵਅਰਥ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਵਅਰਥ ਨੂੰ
ਸਮੇਟ ਕਰ ਸਮਰਥ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ - ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅੰ ਤਰਮੁਖਤਾ। ਇਵ ਦੇ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਬੱ ਚੇ
ਹੀ ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਠਕਾਣਾ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਲਸ
ਦੀ ਕਤੀ ਕਈ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰ ਗਤ ਿਵਖਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼
ਇੰ ਨਾ ਸਮੀਪ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਕੋਈ ਸਨਮੁੱ ਖ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਭਾਵ, ਸੰ ਸਕਾਰ, ਸੰ ਬੰ ਧ, ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਟ ਰਿਹਣਾ ਅਰਥਾਤ ਫਿਰ ਤਾ ਬਣਨਾ।
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