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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਵੰ ਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਵਰ ਡ (ਸਵਰਗ) ਬਣਾ ਦਾ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹ "
ਬਾਪ ਦੇ ਸੰ ਗ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ - ਕੀ ਪਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਪ ਦੇ ਸੰ ਗ ਤ ਅਸ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ - ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ । ਬਾਪ ਦਾ ਸੰ ਗ ਤਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ (ਪਾਰ
ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ) ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਕੇ ਆਸਿਤਕ ਅਤੇ ਿਤਕਾਲਦਰ ੀ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੈ ਹਨ। ਅਸ ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ
ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਧੀਰਜ਼ ਧਰ ਮਨੂਆ............

ਤੀ ਇਹ ਕੌ ਣ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ? ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਭ ਦੁੱ ਖੀ ਹਨ,

ਅਧੀਰ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਕੇ ਦੁੱ ਖ ਤ ਿਲਬੇਟ ਕਰੋ, ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸੋ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ
ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਚੀਨ ਤ ਪਾਚੀਨ ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਲਡ ਸੀ।
ਵੰ ਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਵਰ ਡ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇੱ ਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ 7 ਵੰ ਡਰਸ ਗਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਸਥੂਲ ਵੰ ਡਰਸ।
ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੰ ਡਰਸ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੁੱ ਖ ਹੈ। ਰਾਮ, ਬਾਪ ਦਾ ਵੰ ਡਰ ਹੈ ਸਵਰਗ। ਉਹੀ ਵੰ ਡਰ ਆਫ਼
ਵਰ ਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਥੇ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਸਭ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵ ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਦੀ ਬਾਇਓਗਾਫੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਆਏ ਹੋ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰਾਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਹੈ
ਸਵਰਗ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਨੂੰ (ਬਹਮਾ ਨੂੰ) ਵੀ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਿਕ ਨ
ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੀ ਹੋ। ਤੁਸ ਿਕ ਨ ਸੀ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਸੀ ਫ਼ੇਰ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ
ਹੁਣ ਤੁਸ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਹਮਾ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਬਹਮਾ ਸੋ ਿਵ ਨੂੰ ਜ
ੀਿਕ ਨ ਬਣੇਗਾ। ਗੱ ਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ - ਬਹਮਾ ਸੋ ਿਵ ਨੂੰ, ਿਵ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹਮਾ। ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਾਵਲੀ ਬਾਹਮਣ ਸੋ ਫ਼ੇਰ ਦੇਵਤਾ
ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹੀ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਫ਼ੇਰ ੁਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਬਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੈਠ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਤੁਸ ਤ ਹੋ ਗਏ ਸਟੂਡਟ। ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੰ ਨੀ ਖੁ ੀ
ਰਿਹੰ ਦੀ ਨਹ ਹੈ। ਧਨਵਾਨ ਧਨ ਦੇ ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਖੁ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇੱ ਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ ਤ ਇੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ
ਰਿਹੰ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਨਹ , ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਹਨ ਨਾ। ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਤ ਿਗਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਾਪ ਮੰ ਿਦਰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰ ਗ ਵੀ ਘੱ ਟ ਨਹ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰ ਗ ਤਾਰੇ, ਕੁਸੰਗ ਬੋਰ।ੇ ਬਾਪ
ਦਾ ਸੰ ਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ - ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੁਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। 5 ਿਵਕਾਰ
ਦਾ ਸੰ ਗ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਤਸੰ ਗ ਪਰ ਪੌੜੀ ਤ ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਦੇ ਉਤਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪੌੜੀ ਤ
ਕੋਈ ਧੱ ਕਾ ਖਾਵੇਗਾ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱ ਲੇ ਹੀ ਿਡੱ ਗੇਗਾ ਨਾ! ਸਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ
ਇ ਾਰਾ ਉਪਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬਗ਼ੈਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਚੈ ਕੌ ਣ ਦਵੇ? ਬਾਪ ਹੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਿਤਕ ਵੀ
ਬਣਾ ਦਾ ਹ , ਿਤਕਾਲਦਰ ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧੂ - ਸੰ ਤ ਆਿਦ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਹੱ ਦ ਦੇ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਸੁੱ ਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ ਹ ਤ ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ ਹ ।
ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਨ ਅਤੇ ਿਕ ਚਨ ਦਾ ਵੀ ਿਕਵ ਦਾ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਉਨ ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੜਾਏ ਰਾਜਾਈ ਲਈ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਲੜਦੇ ਨਹ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਵ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤ ਸਦਗਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸੋਨ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸ
ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸੱ ਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਨਰ ਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਬਣਨ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਖ ਦਵੋ - ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੱ ਚਖੰ ਡ, ਵਰਥ ਪਾ ਡ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਪ ਆਕੇ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਜ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਵਰਥ ਪਾ ਡ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਟੋਟਕੇ ਤ
ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਨ ਤ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ

ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ ।
ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਮ ਥੋੜੇਹੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ ਿਕ ਮ ਸਵਿਵਆਪੀ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ........ਤ ਇਸਦਾ
ਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱ ਖ ਘਨਰੇ। ਹੁਣ ਤ ਦੁੱ ਖ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਨ ਿਕਸ ਵ ਤ ਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ।
ਿਜਵ ਪੰ ਛੀ ਚੁੰ - ਚੁੰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਕੁਝ ਨਹ । ਉਵ ਇਹ ਵੀ ਚੁੰ - ਚੁੰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਕੁਝ ਨਹ । ਬਾਪ ਬੈਠ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਅਨਰਾਇਟੀਅਸ। ਿਕੰ ਨ ਅਨਰਾਇਟੀਅਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਰਾਵਣ ਨ। ਭਾਰਤ ਸੱ ਚਖੰ ਡ ਸੀ ਤ ਸਭ
ਸੱ ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਆਿਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਇੱ ਥੇ ਿਕੰ ਨੀ ਚੋਰੀ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤ ਠੱਗੀ ਹੀ ਠੱਗੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਿਵ ,
ਵੇ ਾਿਲਆ, ਸਿਤਯੁਗ ਹੈ ਿ ਵਾਿਲਆ। ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵੀ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ - ਬਹਮਾਕੁਮਾਰੀ
ਈ ਵਰੀਏ ਿਵ ਵ - ਿਵਿਦਆਿਲਆ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਨ ਿਵਕਾਰ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤੋ ਤ ਤੁਸ
ਜਗਤ ਜੀਤ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਕਾਮ ਹੀ ਮਹਾ ਤ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸਲਈ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਕੇ ਗੌਡ - ਗੋਡੇਜ਼ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ)
ਬਣਾਓ।
ਬਾਪ ਦੀ ਯਥਾਰਤ ਮਿਹਮਾ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਉਨ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ। ਟੀਚਰ
ਸਟੂਡਟ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਸਟੂਡਟ ਕੀ ਤ ਕੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਨਾ
ਹੈ, ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਵੀ ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਨੰਬਰਵਨ ਿਪਆਰ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦਵੋ। ਤੁਸ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਦੇ ਲਈ ਿਘਣਾ ਵੀ ਨਹ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੰ ਡੇ
ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਤਰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤ ਡੰ ਡੇ ਖਾਵੋਗ।ੇ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹ ਰੱ ਖੋ, ਿਤਰਸਕਾਰ ਨਹ ਕਰੋ। ਦੇਹ ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਹੋ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਦੇਹੀ ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸਭਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਹੁਣ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਜਵੰ ੀ
ਮਹਾਰਾਜਾ - ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਫ਼ੇਰ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਉਤਰਦੇ - ਉਤਰਦੇ ਹੁਣ ਆਕੇ ਪੱ ਟ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਫ਼ੇਰ ਤ ਮਹਾਰਾਜਾ
- ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲਾਤ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਪ ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ,
ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣ ਜੋ ਿਵਚਾਰੀ ਦੁੱ ਖੀ ਆਤਮਾਵ ਹਨ, ਉਨ ਦੁੱ ਖੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖੀ ਬਣਾਓ। ਉਨ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਬਹੁਤ ਾਰਟ ਿਵੱ ਚ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਚੱ ਠੀ ਿਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹਸਲਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਘਾਤ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੀਵ - ਘਾਤ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ਵਬਾਬਾ। ਉਹ ਹੈ ੀ ੀ ਿ ਵਬਾਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ੀ ਲਕ ਮੀ, ੀ
ਨਾਰਾਇਣ। ੀ ੀ ਤ ਉਹ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਨਹ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ੀ ਦਾ ਟਾਇਟਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਅੱ ਜਕਲ ਤ ਸਭਨੂੰ ੀ ਦਾ ਟਾਇਟਲ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਉਹ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ, ਿਕੱ ਥੇ ਇਹ ਿਵਕਾਰੀ - ਰਾਤ - ਿਦਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ
ਹੈ। ਬਾਪ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇੱ ਕ ਤ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੋ ਸਭਨੂੰ ਪੈਗ਼ਾਮ ਪਹੁੰ ਚਾਓ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਤੁਸ ਵੀ ਹੋ।
ਸਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਸਾਪਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥੋੜੇਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ। 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. ਿਕਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਿਘਣਾ ਜ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣ ਦੁੱ ਖੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।

2. "ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਸ ਬੱ ਚੇ ਹ " ਇਸ ਨ ੇ ਜ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ -

ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣਕੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਿਮਤੀ ਦੇ ਸਿਵੱ ਚ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਕਿਲਆਣ ਅਤੇ ਸਵ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱ ਧੀ ਸਵਰੂਪ ਭਵ:
ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤੀ ਾਲੀ ਸਿਮਤੀ ਰਹੇ ਿਕ "ਮ ਬਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਮੇਰਾ" ਤ ਇਸ

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੈ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾਵੋਗ।ੇ ਿਜਵ ਸਿਵੱ ਚ
ਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੌ ਨੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਇਵ ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਵੀ ਇੱ ਕ ਸਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਮਤੀ ਰੂਪੀ ਸਿਵੱ ਚ ਦਾ
ਅਟ ਨ ਹੋਵੇ ਤ ਸਵੈ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਵ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤ ਨਵ ਸਿਮਤੀਆਂ ਹੋਣ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਭ ਸਿਮਤੀਆਂ ਸਮਾਪਤ - ਇਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੀ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੀਇੰ ਦੀਏ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤ ਸਵਰੂਪ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਰਹੋ।
******

"ਮਾਤੇ ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਵਾਕੇ"
1- "ਿਗਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 100 ਗੁਣ ਦੰ ਡ"

ਇਸ ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਯੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਾਖ ਾਤ ਪਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱ ਥ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੇਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਨ ਤ ਿਵਕਰਮ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਉਨ ਨੂੰ 100 ਗੁਣ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਵ ਿਗਆਨ ਲਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱ ਲ
ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਫ਼ੇਰ 100 ਗੁਣ ਦੰ ਡ ਵੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ। ਭੁੱ ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਦੇ ਰਹੋਗੇ
ਇਸਲਈ ਛੋਟੀ ਵੱ ਡੀ ਭੁੱ ਲ ਨੂੰ ਫ਼ੜਦੇ ਰੱ ਹੋ, ਅੱ ਗੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰੀਖਣ ਕਰ ਚੱ ਲਦੇ ਚਲੋ । ਵੇਖ,ੋ ਿਜਵ ਸਮਝਦਾਰ ਵੱ ਡਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ
ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱ ਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਥੱ ਲੇ ਿਡੱ ਗਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰ ਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਵੀ ਪਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਕਹਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਇਤਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ
ਹਨ, ਸੱ ਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇ ਹੋ ਤ ਸੱ ਚਾ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
2- "
 ਪਮਾਤਮਾ ਜਾਣੀ - ਜਾਨਨਹਾਰ ਿਕਵ ਹੈ?"

ਲੋ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਮਾਤਮਾ ਜਾਣੀ - ਜਾਨਨਹਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ - ਜਾਨਨਹਾਰ ਦਾ ਅਰ ਇਹ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਸਭਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹ । ਪਰ ਿਸ ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਵ ਨਹ ਪਮਾਤਮਾ ਰਿਚਅਤਾ ਪਾਲਣ ਕਰਤਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਹਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਵਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਵ ਨਹ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ ਿਕ ਪਮਾਤਮਾ ਬੈਠ ਉਨ ਦੇ ਬੁਰੇ
ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਮਾਇਆਵੀ ਸੰ ਕਲਪ ਚਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ੁੱ ਧ ਸੰ ਕਲਪ ਚਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਬੈਠ
ਥੋੜੇਹੀ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਕੀ ਪਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤ ਸਭਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ ਦੀ ਸਦਗਤੀ
ਿਕਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣੀ - ਜਾਨਨਹਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰਮ ਭ ਟ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ੇ ਠ ਕਰਮ
ਕਰਾਉਣਾ, ਿਸਖਾ ਣਾ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਤ ਛੁੱ ਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਮਾਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ
ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਨੂੰ ਮ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਉਹ ਪਛਾਣ ਤ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਸਵ ਪਾਪ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਰਥਾਤ
ਅਮਰਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਜਾਵੋਗ,ੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ - ਜਾਨਨਹਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ! ਓਮ ਤੀ।

