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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਬਾਹਮਣ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹ , ਸਾਨੂੰ
ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇ ਠ ਮੱ ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ"
ਿਜਨ ਦਾ ਿਨਊ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹੜਾ ਕ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਮਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਰਨ ਏਜ਼ਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤ ਨਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਿਨਆਵ ਦਾ ਿਨਊ ਬਲੱਡ ਹੈ ਤ
ਆਪਣੇ ਹਮਿਜਨਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨ ਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾ ਣ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀ...

ਤੀ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤ ਸਮਿਝਆ। ਹੁਣ ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਦੀ ਘੋਰ ਹਨਰੀ ਰਾਤ ਤ ਪੂਰੀ

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਬੈਠ ਹਨ, ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਿਜਵ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਸ ਸਮਝੋ ਤ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ
ਜਾਵੋਗ।ੇ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਦੇ ਿਦ ਟ ਤ। ਿਜਵ ਇਹ ਵੀ ਿਦ ਟ ਤ ਹੈ ਿਕ ਰਾਮ ਨ ਬੰ ਦਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੀਤੀ
ਹੈ। ਤੁਸ ਇੱ ਥੇ ਬੈਠ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਸੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ ਬਣ ਗੇ। ਿਜਵ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਪੜਦੇ
ਹਨ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਇਹ ਪੜਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ, ਇੰ ਜੀਿਨਅਰ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ
ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਅਸ ਸੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਤ ਬਹੁਤ ਗੰ ਦੀ ਛੀ - ਛੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਫਸਟਕਲਾਸ ਦੁਨੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ
ਿਬਲਕੁਲ ਥਰਡਕਲਾਸ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਤ ਖਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਜਰੂਰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਰਚਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪੜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਕੇ ਿਸਖਾ ਦੇ
ਹਨ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ
ਬਾਹਮਣ ਤ ਹੋ ਹੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਦੇਵਤੇ ਿਕੰ ਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸੀ। ਇੱ ਥੇ ਿਕੰ ਨ ਪਿਤਤ ਮਨੁੱਖ
ਹਨ। ਕਲ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਰਤ ਵੇਖੋ ਿਕਵ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਨ
ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਦੇ ਹਨ - ਤੁਸ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰ ਪੰ ਨ, 16 ਕਲਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੋ…ਅਸ ਿਵਕਾਰੀ ਪਾਪੀ ਹ । ਸੂਰਤ
ਤ ਉਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੰ ਦੇ ਿਵਕਾਰੀ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹ ਹੈ। ਹੈ ਤ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਾ ਮਨੁੱਖ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸ ਤ ਹੁਣ ਚਜ ਹੋਕੇ
ਜਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗੇ। ਿਕ ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਸਲਈ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਨਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ
ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕਦ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਗਵਾਨ ਆਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਹਲੇ ਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਨ ਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਕੌ ਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ੀ ੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਮੱ ਤ। ਿ ਵਬਾਬਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਉਹ ਸੇ ਠ ਬਣ ਿਕਵ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਨ ਸਭ ਬਾਹਮਣ
ੀ ੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਮੱ ਤ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੱ ਤ ਹੀ ਸੇ ਠ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ
ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵਚ ਬੈਠਗਾ। ਨਹ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹ । ਜਦ ਸਮਝਣਗੇ ਤਦ ਖੁ ਹੋ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਤ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਵੀ ਨਹ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਕੱ ਢਣਗੇ। ੀਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਾਰਨ ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਮੱ ਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਏ ਹੀ ਹਨ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੇ ਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੱ ਚੇ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪਿਹਲੇ ਮੁਅਿਫਕ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕੇ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਿਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ, ਇਵ
ਿਰਸਪ ਡ ਦੇ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚ ਪੜਾਈ

ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਸਟ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਉਹ ਪੜਾਈ ਪੜਦੇ ਹ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਿਵੱ ਖ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤਰ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ ਬਣਗੇ। ਤ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਫਰ ਇਵ
ਪੂਰਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਰਾਜਯੋਗ। ਿਕੰ ਨਾ ਵੰ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਮੇ ਾ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾਏ ਿਕ ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਿਕਵ ਿਮਲੀ, ਇਹ ਿਵ ਵ
ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਿਕਵ ਬਣੇ? ਇਵ - ਇਵ ਬੈਠ ਸੁਣਾਏ ਤ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹ ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਿਕਵ ਿਮਿਲਆ? ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ
ਹੈ ਨਾ। ਮਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾਕੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਸਰਗਵਾਸੀ ਤ ਤੁਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਅਸ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹ ! ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਿਚੱ ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਈ ਦਾ
ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਨਾਲ ਕੱ ਢੋ। ਥੱ ਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਚੱ ਤਰ, ਪਰ ਿਵੱ ਚ ਰਜਾਈ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਖਰਚਾ ਤ
ਨਹ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਾਈ ਪੋ ਾਕ ਤ ਝੱ ਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ ਘੜੀ - ਘੜੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ - ਅਸ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣ
ਰਹੇ ਹ । ਪਰ ਿਵੱ ਚ ਭਾਵ ਿ ਵਬਾਬਾ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਵੀ ਿਚੱ ਤਰ ਕਢਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਅਸ ਜਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗੇ ਿਕ ਿਕ ਹੁਣ ਅਸ ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹ । ਤ ਇਹ ਫੋਟੋ
ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਿਵੱ ਚ ਿ ਵ ਿਫਰ ਰਾਜਾਈ ਿਚੱ ਤਰ। ਥੱ ਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧਾਰਨ ਿਚੱ ਤਰ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਤ
ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖ ਅਸ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਿਚੱ ਤਰ ਰੱ ਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱ ਛਣਗੇ ਤ
ਅਸ ਦੱ ਸ ਸਕ ਗੇ - ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਿ ਵਬਾਬਾ ਹੈ। ਿਚੱ ਤਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨ ਾ ਚੜੇਗਾ।
ਭਾਵ ਦੁਕਾਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਹ ਿਚੱ ਤਰ ਰੱ ਖ ਦੇਵ।ੋ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ।
ਪਾਕੇਟ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਰੱ ਖ ਦੇਵੋ ਤ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ - ਅਸ ਸੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਬਣ
ਰਹੇ ਹ । ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਏ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗੇਗਾ ਤ ਿਫਰ ਰਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤ ਅਸ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਨਹ ਸਕ ਗੇ। ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਹੁਣ ਅਸ ਦੇਵਤਾ ਿਕਵ ਬਣ ਗੇ? ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕੱ ਢ ਦੇਵ।ੋ ਬੋਲੋ, ਤੁਸ
ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚਲਣ ਲਾਇਕ ਨਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਲਾਸ। ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸ ਤ ਿਡੱ ਗ ਗਏ।
ਹੁਣ ਅਸ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਜਾਵ ਗੇ। ਿਜਵ ਨਾਰਦ ਦਾ ਿਮਸਾਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਕਲ
ਤ ਵੇਖ।ੋ ਲਕ ਮੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ? ਤ ਕਲ ਬੰ ਦਰ ਦੀ ਿਵਖਾਈ ਪਈ। ਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰਮ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਤ ਇਹ ਿਵਕਾਰ ਹਨ, ਿਫਰ ਅਸ ੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਤੇ ੀ ਲਕ ਮੀ ਨੂੰ ਿਕਵ ਵਰ ਗੇ। ਬਾਬਾ
ਯੁਕਤੀਆਂ ਤ ਸਭ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਿਵ ਵਾ ਵੀ ਰੱ ਖੇ ਨਾ। ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਨ ਾ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸਮਝਦੇ
ਹਨ ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਡਬਲ ਸਰਤਾਜ ਿਕਵ ਬਣ ਗੇ। ਪੁਰ ਾਰਥ ਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ- ਅਿਜਹੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਰਚੋ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਹੋ।
ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਿਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਬ ਆਿਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਇਹ ਪੜਾਈ ਪੜਦੇ ਹੀ ਹੋ ਭਿਵੱ ਖ ਚ ਪਦ ਪਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਨਰਕਵਾਸੀ
ਹ ਿਕ ਿਕ ਪੱ ਥਰਬੁਧੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਪੱ ਥਰਬੁਧੀ ਤ ਪਾਰਸ ਬੁੱ ਧੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤ
ਝੱ ਟ ਸਮਝੇਗਾ। ਨਹ ਤ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਮੱ ਥਾ ਮਾਰੋ, ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਗਾ ਨਹ । ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਤ
ਨਾਸਿਤਕ ਹਨ ਮਤਲਬ ਨਾ ਧਨੀ ਦੇ। ਤ ਧਨਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੱ ਦ ਿਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ।
ਇੱ ਥੇ ਿਜਨ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਾਰ ਤ ਬਚਾ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਿਗਆਨੀ ਲੋ ਕ ਤ ਆਪਣੇ
ਮੁਆਿਫਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱ ਥੇ ਿਵਕਾਰ ਤ ਬਚਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਿਨਆਵ
ਨੂੰ ਤ ਪਿਹਲੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮ - ਬਾਪ ਿਜਵ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਧੱ ਕਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਇਹ ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੇ ਠਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਮਂ ਜੱ ਦ ਆ ਦਾ ਹ
ਸੇ ਠਾਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤ ਸਭ ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ। ਮਂ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ - ਸਾਧੂ - ਸੰ ਤ ਆਿਦ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ
ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਵੰ ਡਰ ਖ ਦੇ ਹੋ - ਮਨੁੱਖ ਿਕੰ ਨ ਪੱ ਥਰਬੁਧੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ

ਸਮ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੱ ਿਡਆਂ - ਵੱ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਿ ਵ ਹੈ ਤ ਪਤਾ ਨਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ
ਮੱ ਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਸਭਦੇ ਅੱ ਡੇ ਇੱ ਕਦਮ ਿਹੱ ਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਿਹੱ ਲਦੇ
ਹਨ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਜਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਿਹੱ ਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਿਡੱ ਗ
ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਿਹੱ ਲਣ ਤ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਮੱ ਚ ਜਾਵੇ। ਅੱ ਗੇ ਚਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਸਵ ਦਾ
ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬਰੋਬਰ ਬਹਮਾ ਤਨ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਦੀ ਸਦਗਤੀ
ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਇਹ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਨ ਸਭਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਮਂ ਹੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਪਿਤਤ ਹਨ। ਪਿਤਤ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਿਕਵ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਪਿਹਲ ਤ ਖ਼ੁਦ ਪਾਵਨ
ਬਣਨ ਿਫਰ ਫਾਲੋ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਭਾ ਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰ ਿਨਆਵ ਦਾ ਿਨਊ
ਬਲੱਡ ਹੈ। ਤੁਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤ ਨਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਰਨ ਏਜ਼ਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ
ਨਵੀ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼ਡ ਬਣਦੀ ਹਰ। ਖਾਦ ਿਨਕਲਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ੌਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨ ਾ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਮਿਜਨਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ।
ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਹੀ ਿਫਰ ਰਾਜ - ਰਾਜੇ ਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ
ਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵ ਤੇ ਬਾਪ ਆਕੇ ਿਗਆਨ
ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਕਲ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ੁਰੂ ਤ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਿਹੰ ਮਤ ਨਹ ਹੈ? ਕਿਹੰ ਦੇ ਨਹ ਬਾਬਾ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਅੱ ਜਕਲ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਜ ਪਾਈਮ ਿਮਿਨਸਟਰ ਹੈ ਕੱ ਲ ਉਡਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਈ ਸੁਖ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਨਹ । ਇਸ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਜਭਾਗ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਾਬਾ ਿਕੰ ਨੀ ਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਦੈਵ ਖੁ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀਆਂ - ਚੰ ਗੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ
ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਹੋ! ਅਸ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਦੇ ਹ ਿਫਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ
ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਤ ਤਦਬੀਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਤਦਬੀਰ ਬੇਕਾਰ
ਨਹ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਵਨਾ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ
ਲੜਾਈ ਦਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਤੁਸ ਜੋਰ ਭਰੋ ਤ ਇਹ ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਨਹ ਸਮਝਣਗੇ ਿਫਰ ਤ
ਉਨ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਹੀ ਡ ਜਾਵੇ। ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹ ਜੋ ਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ
ਫਾਲੋ ਅਰਜ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਸਦਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਿਚੱ ਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਦਗਤੀ ਮਤਲਬ ਸੁਖਧਾਮ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀਧਾਮ। ਬੁੱ ਧੀ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਸ ਸਭ ਆਤਮਾਵ
ਿਨਰਵਾਣਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹ । ਿਜਥ ਿਫਰ ਟਾਕੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹ । ਥੇ ਦੇ ਰਿਹਵਾਸੀ ਹ । ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਂ ਆਇਆ ਹ , ਕਲਪ ਦੇ
ਬਾਦ ਿਫਰ ਆਵ ਗੇ। ਹਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰਆਂ ਬਾਦ ਬਾਪ ਦੇ ਆ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਡਾਇਜ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ
ਹਨ ਕਾਇਸਟ ਦੇ ਇਨ ਵਰੇ ਪਿਹਲ ਪੈਰਾਡਾਇਜ ਸੀ, ਸਰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹ ਹੈ ਿਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤ ਜਰੂਰ
ਨਰਕਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ , ਸਵਰਗਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਰਕਵਾਸੀ ਸਭ ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਲੱਖ ਵਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋ ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾਉਣ… ਤੁਸ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇਵ ਕਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੱ ਚਾ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਹ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ੀਮਤ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇ
ਿਕ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਪ ਕਿਹਣਗੇ ਜੇਕਰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਹ ਹਨ ਤ ਜਾਣ
ਦੇਵ।ੋ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੀ ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 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.  ੀ

ੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਸੇ ਠ ਮੱ ਤ ਤੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇ ਠ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਮਨਮਤ ਿਮਕਸ
ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈ ਵਰੀਏ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
2. ਆ
 ਪਣੇ ਹਮਿਜਨਸ ਦੇ ਕਿਲਆਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਰਚਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਦੇ ਪਤੀ

ੁਭਭਾਵਣਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ

- ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱ ਚਾ ਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੰਗੜਾ ਮਾਨ ਨਹ ।
ਵਰਦਾਨ:ਰੂਹਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦਵਾਰਾ ਮਹੀਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਫਿਰ ਤਾ ਭਵ:
ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਮਹੀਨਤਾ ਜ ਹਲਕਾਪਨ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਸਨਿਲਟੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਤਾ ਹੀ
ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਲੇ ਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ ਅੰ ਿਮਤਵੇਲੇ ਅ ਰੀਰੀਪਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ
ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੇਜ਼ ਰੱ ਖੋ। ਪਹੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ
ਕੰ ਟੋਲ ਹੋਵ।ੇ ਿਜਸ ਸਮ ਜੋ ਸੰ ਕਲਪ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ।
ਿਵਅਰਥ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਐਕਸਟਾ ਭੋਜਨ ਨਹ ਕਰੋ ਉਦ ਮਹੀਨ ਬੁੱ ਧੀ ਬਣ ਫਿਰ ਤਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇ
ਲਕ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸੈਿਕੰ ਡ, ਹਰ ਕਦਮ ੀਮਤ ਤੇ ਅਕੁਰੇਟ ਚਲਦੇ ਹਨ।
******

