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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਹੈ ਗੁਪਤ ਗੱ ਲ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਉਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਵੀ ਿਕਵ ਯਾਦ ਕਰਨ"
ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਿਕਹੜੀ ਪੜਾਈ ਪੜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਲਪ ਨਹ ਪੜਾਈ ਜ ਦੀ?
ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਰੀਰ ਤ ਿਨਆਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੁਣੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਉਦ ਤੱ ਕ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ
ਵੀ ਅਮਨ ਉਦ ਹੋਵੇ ਜਦ ਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਲਈ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਤਜੀਤ ਨਹ , ਲੇ ਿਕਨ
ਮਾਇਆਜੀਤੇ ਜਗਤਜੀਤ।

ਤੀ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਤ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਹੀ

ਪੜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਚ ਤੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕਸਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਜਰੂਰ ਜੋ ਚ ਤ ਚ ਬੇਸਮਝ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਵਨਾ ਕਾਲੇ ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ। ਿਵਪੀਤ
ਬੁੱ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ! ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਆਏ
ਹਨ। ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਪਮਾਤਮਾ ਕੁੱ ਤੇ, ਿਬੱ ਲੀ, ਜੀਵ - ਜੰ ਤੂ ਸਭ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਤ ਸੈਿਕੰ ਡ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰ ਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਉਨ ਨੂੰ ਹੱ ਦ ਦੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੱ ਡਾ
ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਮਾਨਾ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਹੱ ਦ ਦਾ
ਬਾਪ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਵੀ ਸਭ ਇੱ ਕਰਸ
ਧਾਰਨ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 1 ਪਤੀ ਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ 95 ਪਤੀ ਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਘਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ! ਰਾਜਾ - ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਜਾ। ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ
ਆ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਜਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਜਾ ਮਾਨਾ ਪਜਾ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ
ਪੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਿਜਸਨ ਕਲਪ ਪਿਹਲ ਿਜੰ ਨੀ ਪੜਾਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਈ ਕਦੇ
ਿਛਪੀ ਨਹ ਰਿਹ ਸਕਦੀ। ਪੜਾਈ ਅਨੁਸਰ ਹੀ ਪਦਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਅੱ ਗੇ ਚਲ
ਇਮਿਤਹਾਨ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਬਨ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕਣ। ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਪਤਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਸ ਲਾਇਕ ਹ । ਭਾਵ ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਚੁੱ ਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਇਹ ਿਕਵ ਬਣ ਸਕ ਗੇ! ਤ ਵੀ ਹੱ ਥ ਉਠਾ ਲਦੇ
ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਫਰ ਹੱ ਥ ਉਠਾ ਲੈ ਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਿਗਆਨ ਕਹ ਗੇ। ਿਕੰ ਨਾ ਅਿਗਆਨ ਹੈ, ਬਾਪ ਤੇ ਝੱ ਟ
ਸਮਝ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤ ਉਨ ਸਟੂਡਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸ ਸਕਾਲਰਿ ਪ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹ ਹ , ਪਾਸ ਨਹ ਹੋਵ ਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤ ਉਹ ਅਿਗਆਨੀ ਚੰ ਗੇ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਟੀਚਰ
ਜੋ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਿਕੰ ਨ ਨੰਬਰ ਲਵ ਗੇ! ਇਵ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਅਸ ਪਾਸ ਿਵੱ ਧ ਆਨਰ
ਹੋਵ ਗੇ। ਤ ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇੱ ਥੇ ਇਤਨੀ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹ ਹੈ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ ਆਏ ਹੋ ਇਹ
( ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ) ਬਣਨ ਤ ਚਲਨ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤ ਿਵਨਾ ਕਾਲੇ
ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਕਾਈਦੇ ਿਸਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪੀਤ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚ ਪਦਵੀ ਪਾ ਨਹ
ਸਕਣਗੇ।
ਬਾਪ ਬੈਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਿਵਨਾ ਕਾਲ਼ੇ ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ - ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਪੂਰਾ
ਨਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤ ਿਫਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ! ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ ਉਹ ਹੀ

ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਗੁਪਤ ਗੱ ਲ। ਪੜਾਈ ਤ ਗੁਪਤ ਨਹ ਹੈ ਨਾ।
ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇੱ ਕ ਿਜਹਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੜਨਗੇ। ਬਾਪ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬੇਬੀਜ਼
ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ - ਿਤੰ ਨ, ਚਾਰ - ਚਾਰ ਮਹੀਨ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਿਕਵ ਪਵੇ
ਿਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਦਿਕ ਉਨ ਦੀ ਿਚੱ ਠੀ ਆਵੇ। ਿਫਰ ਉਸ ਿਚੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਇਹ - ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਵ ਤ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ
ਤ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤ ਸਮਾਚਾਰ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ
ਫਲਾਣਾ - ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਤ ਬਾਪ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬੱ ਚਾ ਿਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਵਸ
ਸਮਾਚਾਰ ਠੀਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ 3- 4 ਮਹੀਨ ਪੱ ਤਰ ਨਹ ਿਲਖਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹ ਤ ਸਮਝ ਗੇ ਮਰ
ਿਗਆ ਜ ਬੀਮਾਰ ਹੈ! ਬੀਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਿਲਖ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਤਬੀਯਤ ਠੀਕ
ਨਹ ਸੀ ਇਸਲਈ ਪੱ ਤਰ ਨਹ ਿਲਿਖਆ। ਕੋਈ ਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ, ਨਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ
ਹੈ। ਿਫਰ ਬਾਪ ਵੀ ਯਾਦ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਕੇ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਕਿਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੂਨ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤ ਿਫਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਪੱ ਥਰ ਭੀਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੀਆਂ ਗਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ! ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਿਕੰ ਨੀ ਗਲਾਨੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਤ ਨੰਬਰਵਾਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਵਗੇ ਤ
ਅਸ ਵਾਰੀ ਜਾਵ ਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਿਰਸ ਬਣਾਵ ਗੇ। ਇਹ ਵਾਿਰਸ ਬਨਾ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪੱ ਥਰ - ਠੀਕਰ
ਿਵੱ ਚ ਹੋ! ਿਕੰ ਨੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਯਦਾ ਯਦਾਿਹ… ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਮਿਹਮਾ ਤ ਕੀ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਦੋ ਅੱ ਖਰ ਿਲਖਦੇ ਵੀ ਨਹ । ਦੇਹ
ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਹੈ ਨਾ! ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦਾ ਹ । ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਕਵ ਿਮਲੇ ਉਸਦੇ ਲਈ
ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦਾ ਹ । ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤ ਪੜਦੇ ਹ - ਇਹ ਨ ਾ
ਹੋਵੇ ਤ ਅਪਾਰ ਖੁ ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਵ ਸਧਾਰਨ ਿਕਤਾਬ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਨ
ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦਾ ਹ , ਬਸ। ਇਤਨਾ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਜ ਖੁ ੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਗੀਤਾ ਪੜਨ
ਜ ਸੁਣਾ ਣੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁ ੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਗੀਤਾ ਪੜਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਗਆ ਧੰ ਧੇ ਿਵੱ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਪ ਦੀ ਿਥਊਰੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ।
। ਬੋਲੋ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਵ ਤ ਕੋਈ ਕਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ ਅਸ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹ ,
ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹ । ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਿਮਿਲਆ ਤ ਉਹ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਅਸ ਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹ ,
ਮਿਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਆਿਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਸਿਤਯੁਗੀ ਸੁਖ ਤ ਇੱ ਥੇ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਇਵ ਵੀ ਨਹ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਏਜ਼ ਕਹੋ ਮਤਲਬ
ਆਇਰਨ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼ ਕਹੋ ਇੱ ਕ ਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਵ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਿਗਆਨੀ ਕਹ ਗੇ। ਤ
ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਬਾਪ ਦੀ ਿਥਊਰੀ ਦੱ ਸਣੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ
ਨਹ । ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਪਮਾਤਮਾ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹੋ - ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਮਾਤਮਾ
ਦਾ ਰੂਪ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਪਮਾਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ
- ਮ ਿਕਵ ਆ ਦਾ ਹ । ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਥੇ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ
ਤ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਭਾ ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ੀਿਕ ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਿਕ ਨ ਤ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਸਭਨੂੰ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕਣ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ
ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਿਕ ਨ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਤਆਗ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ
ਪਰੰ ਤੂ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਤ ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ।
ਿਕੰ ਨਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਭੁੱ ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਮਾਤਮਾ ਤ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਹਨ! ਪਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ

ਪਾ ਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਸਭ ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ
ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਕੇ ਕੋਰਸ ਲਵੋ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਫੁਰਸਤ ਨਹ ਹੈ। ਦੋ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਿਫਰ ਚਾਰ ਿਦਨ ਨਹ ਆਉਣਗੇ...। ਪੜਨਗੇ ਨਹ ਤ ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਿਕਵ ਬਣ ਸਕਣਗੇ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਿਕੰ ਡ, ਜੋ ਿਮੰ ਟ ਪਾਸ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਣਿਗਣਤ ਵਾਰੀ ਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਤ ਬਾਪ ਦਵਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਹੋ। ਬਾਪ ਤੇ ਜਨਮ - ਮਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਨਹ । ਭਟ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਨਮ - ਮਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਆ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌ ਣ? ਿਸ ਫ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ - ਮਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤ
ਸਭ ਆ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਹਮਾ ਅਤੇ ਿਵ ਨੂੰ ਦੋਵ ਜਨਮ - ਮਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ
ਂ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਿਚੱ ਤਰ
ਹਨ। ਬਹਮਾ ਸੋ ਿਵ ਨੂੰ, ਿਵ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹਮਾ ਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਐਡ
ਿਫਰ ਵੀ ਆਕੇ ਸਭ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਸ ਸੋ ਬਾਹਮਣ ਹ ਿਫਰ ਅਸ ਸੋ ਤੀਏ, ਵੈ ਯ, ੂਦਰ ਬਣ ਗੇ। ਿਫਰ ਬਾਪ ਆਉਣਗੇ ਤ ਅਸ ਸੋ ਬਾਹਮਣ
ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਵੀ ਸਵਦਰ ਨ ਚਕਧਾਰੀ ਠਿਹਰੇ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਠਿਹਰਦੀ
ਨਹ । ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਵਤਾ ਨਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ, ਿਕ
ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੇ ਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਕਿਹਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਸ ਟੀ ਿਮਤੂਲੋਕ ਹੀ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਿਜਵ
ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮ - ਿਰਵਾਜ ਵੱ ਖ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਵ ਦੀ ਰਸਮ - ਿਰਵਾਜ ਵੱ ਖ
ਹੈ। ਿਮਤੂਲੋਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਸਮ - ਿਰਵਾਜ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਰਾਤ - ਿਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਭ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਪਿਤਤ ਹ । ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਅਸ ਸਭ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱ ਜ ਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪਿਹਲੇ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਸਿਤਯੁਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹ
ਕਹ ਗੇ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਉਹ ਹੈ ਫਸਟਕਲਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਸੈਿਕੰ ਡ ਕਲਾਸ। ਤ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਤ ਸੁਣਕੇ ਵੰ ਡਰ ਖਾਏ। ਕਈ ਤ ਵੰ ਡਰ ਖ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਿਫਰ ਉਨ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ, ਜੋ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨ। ਿਫਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਜਰੂਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਤਤ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣਗੇ।
ਬਾਪ ਨ ਿਕਹਾ ਵੀ ਹੈ - ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ ਿਜੱ ਤ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣੋ। ਮਨੁੱਖ ਿਫਰ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਤਜੀਤ
ਬਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਵ ਿਵੱ ਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਨ ਅਮਨ ਤ ਉਦ ਹੋਵੇ ਜਦ ਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਬਾਕੀ ਮਨ ਅਮਨ ਤ ਕਦੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਦੇਹ ਿਮਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤ ਿਫਰ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਰਿਹਣਗੇ?
ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਮੁਰਦਾ, ਰੀਰ ਤ ਿਨਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੀਰ ਤ
ਿਨਆਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਰੀਰ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਧਾਮ ਦੀ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਰੀਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਕਰਮ
ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੁੱ ਟ ਜਾਏਗਾ ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤ ਤ
ਉਦ ਰਿਹਣਗੇਜਦ ਕਰਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਇੱ ਥੇ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱ ਖ ਜੱ ਦ
ਤੱ ਕ ਪਿਤਤ ਿਕਮੀਨਲ ਹਨ, ਤ ਇਨ ਅੱ ਖ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਆ ਨਹ ਸਕਦੀ ਇਸਲਈ ਿਗਆਨ
ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣੋਗੇ ਿਫਰ ਤ
ਇਨ ਅੱ ਖ ਤ ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਅੱ ਖ ਤ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹ
ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਰ ਕੀਤਾ ਤ ਉਸ ਤ ਕੁੱ ਝ ਿਮਲਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖੁ ੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ,
ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨੂੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਪਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹ ਹੁੰ 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.  ਰੀਰ ਤ ਿਨਆਰੀ ਆਤਮਾ ਹ , ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਇਸ
ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।

ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਜਵ ਮੁਰਦਾ - ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ

2. ਸ
 ਰਿਵਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਹਭਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਆਪਣਾ ਸੱ ਚਾ - ਸੱ ਚਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਿਵਦ ਓਨਰ

ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਰਵ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਿਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਤਾ ਭਵ:
ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹ ਦੇ ਭਾਨ ਤ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹੋ ਿਕ ਿਕ ਦੇਹ ਭਾਨ ਿਮੱ ਟੀ
ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ ਤ ਭਾਰੀਪਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਿਰ ਤਾ ਨਹ । ਬਾਪ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਤਨ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱ ਤੀ ਤ ਆਪਣਾ ਿਰ ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ, ਸਭ ਲੈ ਣ - ਦੇਣ ਬਾਪ ਨਾਲ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਪਛਲੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਿਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ - ਇਵ ਸੰ ਪੂਰਨ ਬੇਗਰ ਹੀ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਤੇ
ਹਨ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਪਣੀ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਨੂੰ ਪਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਓ ਤ ਹਰ ਕਦਮ ਿਵੱ ਚ ਪਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।
******

