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ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਯੋਗ ਬਲ ਤ ਕੰ ਮ ਲਵੋ, ਬਾਪ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ, ਤੁਸ ਈ ਵਰੀ ਸੰ ਤਾਨ ਹੋ
ਇਸਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸੁਰੀ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰੋ”
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਯੋਗਬਲ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਹੀ ਯੋਗਬਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਕਰਿਮੰ ਦਇਰੀਆਂ ਵ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਬਲ ਦੇ ਿਸਵਾਏ
ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਿਸ ਟੀ ਪਾਵਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ੁੱ ਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ। ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲੋ । ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੋ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਆਕੇ

ਸਰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬਾਪ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ
ਮ ਗਣੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਇਸ ਭਾਰਤ ਖੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਤੁਸ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਰੋਜ਼ - ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਾਵ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖਰ ਵੀ ਨਾ ਪੁਛੋ ਤ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਕਦੀ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਖਾਨ - ਪਾਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨ ਕਿਹ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱ ਲ
ਿਵਚ ਯੋਗਬਲ ਤ ਕੰ ਮ ਲੳ, ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤ ਕੰ ਮ ਲੳ ਹੋਰ ਿਕਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤ ਮੁਖ ਗੱ ਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸੁਰੀ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਹ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਇਹ ਇੱ ਕ
ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਪ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਰਜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀ ਨ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ
ਇੱ ਕ ਦੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਤਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਾਰਥ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲੱਬਧ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਸੀ ਕੀ ਬਾਪ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਆ ਕੇ
ਕਰਣਗੇ, ਿਕੱ ਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸ ਿਕੱ ਥ ਿਡੱ ਗੇ ਹੋ। ਇੱ ਕਦਮ ਚ ਚੋਟੀ
ਤੋ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹੀ ਆ ਦਾ ਿਕ ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ । ਹੁਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਬਾਪ
ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਣਗੇ ਤੁਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਰ ਤੇ
ਿਨਉਛਾਵਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਿਜਸ ਤਰ ਪਤੀਵਤਾ ਔਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਿਨਉਛਾਵਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਚਤਾ ਤੇ ਚੜਣ ਦਾ ਵੀ
ਡਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕੰ ਨੀ ਬਹਾਦੁਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਿਚਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱ ਥੇ ਬਾਬਾ ਤ ਇਵ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ
ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਿਗਆਨ ਿਚਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਬਾਪ ਿਬਲਕੁਲ ਇਵ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ
ਮੱ ਖਣ ਤ ਵਾਲ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਬਰੋਬਰ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦਾ ਿਸਰ ਤੇ ਬੋਝਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਅਜਾਿਮਲ ਨਹ । ਹਰ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖ
ਇੱ ਕ - ਦੋ ਤ ਜਾਸਤੀ ਅਜਾਿਮਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਸਟ ਜਨਮ ਿਵਚ ਕੀ - ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਪ ਹੀ
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ ਇੱ ਕ ਵੀ ਨਹ ਹੈ। ਸਭ ਹਨ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵ । ਪੁੰ ਨ ਕਰਨ ਤ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਣ।
ਪੁੰ ਿਨਆ ਆਤਮਾਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਯੁਗ ਿਵਚ। ਿਕਸੇ ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਿਦ ਬਣਾਈ ਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੌੜੀ ਉਤਰਨ ਤ ਥੋੜੀ ਨਾ
ਬੱ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਿਡੱ ਗਦੇ ਹੀ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਪ ਤ ਅਿਜਹਾ ਿਬਲਵਡ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਿਨਓਛਾਵਰ ਜਾਈਏ ਿਕ ਿਕ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਸਭ ਤ ਚ ਹੈ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਪ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਕੰ ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ੁਰੂ ਿਵਚ
ਬੱ ਚੀਆਂ ਜਦ ਿਬਮਾਰ ਪਦੀਆਂ ਸਨ ਤ ਬਾਬਾ ਆਪ ਉਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੰ ਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਬਾਪਦਾਦਾ ਚ ਤੇ ਚ
ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਕਰਮ ਮ ਇਨ ਤ ਕਰਾ ਗਾ, ਜ ਕਰ ਗਾ। ਦੋਨ ਿਜਵ ਇੱ ਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ - ਅਕਰਮ - ਿਵਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਬਾਪ ਹੀ ਬੈਠਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਚ
ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਿਕੰ ਨਾ ਪਭਾਵ ਹੈ। ਈ ਵਰ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਵ ਨਾ ਕਰੋ ਤ ਵੀ ਨਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ, ਇਹ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਲਟੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ
ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਜਬਰਦਸ ਹੈ। ਭੁੱ ਲੇ - ਚੁਕੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਭੁਲਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ ਜ ਕੁੱ ਟੇ। ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਬਾਪ
ਕਰਦੇ ਨਹ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਏਕਸਟੀਮ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹ ਛੱ ਡ ਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਕਹੋ। ਬਾਹਰ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਵ ਗੇ ਿਕਥੇ? ਬਾਪ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਥੋੜੀ ਕਦੀ ਿਮਲਦੀ

ਹੈ। ਇਵ ਥੋੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹ । ਇਹ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਧਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਹਨ, ਸੋ ਵੀ ਬਾਪ ਰਾਏ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪੁਿਲਸ ਆਿਦ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਵੀ ਕਰੋ, ਨਹ ਤ ਿਡਸਿਮਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱ ਖ ਿਵਖਾਉਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇਮ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਲੳ। ਨਹ ਤ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਿਵਖਾਓ। ਹੱ ਥ ਨਹ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ
ਓਨਾ (ਿਖਆਲ) ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੂਲ ਗੱ ਲ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹਣਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਤ ਤੁਸ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ ਨਾ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ
ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਨਾਵੋ। ਪਰ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਜਰੂਰ ਪਿਤਤ ਹਨ। ਨਹ ਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ । ਪੂਜਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਨਹ । ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਅਬਲਾਵ ਤੇ ਿਕੰ ਨ ਅਿਤਆਚਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ
ਹੈ। ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲੋ । ਬੋਲੋ, ਆਪ ਤ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਿਫਰ ਇਹ ਕੀ ਮੰ ਗਦੇ ਹੋ?
ਹਿਥਆਲਾ ਬਣਦੇ ਸਮ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਈ ਵਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹ , ਹੁਣ ਮ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ , ਤ
ਤੁਸ ਰੋਕਦੇ ਿਕ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਵ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਧ ਕਰੇ ਤ ਫੁੱ ਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ। ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਰਾਬ ਪ ਦੇ ਹਨ ਤ ਬੜਾ ਨ ਾ ਚੜ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਦ ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤ ਇਹ ਿਵ ਵੀ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੱ ਲ ਨਾ ਪੁੱ ਛੋ। ਪਛਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਆਦਤ ਪਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਟੁਟਦੀ ਨਹ ਹੈ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਵਾਰ ਿਵਕਾਰ ਿਵਚ
ਗਏ, ਬਸ ਨ ਾ ਚਿੜਆ ਿਫਰ ਿਡੱ ਗਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਜਵ ਨ ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਖੁ ੀ ਿਵਚ ਿਲਆ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਵਕਾਰ ਵੀ ਇਵ ਹਨ।
ਇੱ ਥੇ ਿਫਰ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਿਸਵਾਏ ਯੋਗਬਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰਿਮੰ ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਬਲ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ
ਹੈ, ਤੱ ਦ ਤ ਨਾਮ ਮ ਹੂਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤ ਆ ਦੇ ਹਨ ਇੱ ਥੇ ਯੋਗ ਿਸੱ ਖਣ। ਿਕਸ ਨੂੰ ਸੱ ਚੀ ਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਬੱ ਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਧ ਮ ਹੀ ਹੈ ਤ, ਇਸ ਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੱ ਦ ਤਕ ਰੀਰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਆਤਮਾ ਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਕੱ ਥੇ ਨਾ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਕੇ ਪਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਿਫਰ ਕੋਈ - ਕੋਈ ਸੂ ਮ ਰੀਰ ਨਾਲ ਧੱ ਕੇ
ਖ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਇਆ ਦੇ ਰੀਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰ ਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲੇ
ਮਨੁੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਿਜਵ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਿਸਕੀਲੱਧੇ ਬੱ ਿਚਓ ਤੁਸ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਿਫਰ ਤ ਆਕੇ ਿਮਲੇ ਹੋ। ਕੀ ਲੈ ਣ ਲਈ? ਬਾਪ
ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਕੀ ਿਮਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਪ ਨ ਹੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਤ ਹੋ ਹੀ ਹੈਿਵਨਲੀ
ਗਾਡ ਫਾਦਰ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਚਤਾ। ਤ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਬਾਦ ਾਹੀ ਹੀ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਕੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ ਸਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹ । ਵੱ ਡੇ ਤ ਵੱ ਡੇ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ
ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ। ਤੁਸ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਵ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਤ ਕਹੋਗੇ ਅਸ ਇਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹ ,
ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਆਿਦ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵ ਨੂੰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਅਲੰਕਾਰ ਅਸ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਿਵੱ ਚ ਤਾਕਤ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਇਸ 84 ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ੋਭਦੇ ਨਹ । ਅਸ ਹੁਣ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹ । ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ । ਿਫਰ ਇਵ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ। ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰ ਿਫਰਾ ਦੇ - ਿਫਰਾ ਦੇ ਅਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ। ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰ
ਮਤਲਬ ਰਚਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਿਕ
ਇਹ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਿਕਵ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਕਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਤ ਹੋ ਨਹ
ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਇਵ ਥੋੜੀ ਦੱ ਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਛੂਏ ਿਕੰ ਨ
ਹਨ, ਮਛਲੀਆਂ ਆਿਦ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ, ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱ ਸਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਸਰਫ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸ ਿਸ ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਕੀ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ੁੱ ਧ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਚੰ ਗਾ ਤੁਸ ਤ ਇਵ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ
ਸਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਫਰ ਤ ਦੇਣ। ਤ ਇਨ ਨੂੰ ਿਰਫਯੂਜ਼ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਰਫਊਜ ਕੀਤੀ ਤ ਖਤਮ।
ਿਫਰ ਿਰਫਯੂਜ਼ (ਿਕਚੜੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ) ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਿਕਚੜਾ। ਤ ਇਨ ਨੂੰ ਿਰਫਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਹ ਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ
ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹ । ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਿਕ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੰ ਨਣਗੇ ਨਹ । ਆਪਣਾ ਘਮੰ ਡ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹ , ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ
ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਤ ਹੀ ਇਹ ਰੀਰ ਆਿਦ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਕੁਝ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਈ ਵਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ,
ਈ ਵਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱ ਲ ਨਾ ਪੁਛ।ੋ ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਬਾਬਾ ਹਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਸਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ
ਲਦੇ ਹ । ਅਸ ਹੁਣ ਆਏ ਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਣ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦਾ ਪਾਰ
ਨਾ ਿਮਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤੁਸ ਿਫਰ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਇਸੇ ਸਮ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਿਕੰ ਨੀ
ਅਥਾਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਤ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਪਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਤ ਚ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਤ ਪੁਰ ਾਰਥ ਹੈ ਫਸਟ। ਅੱ ਛਾ!
ਿਮੱ ਠ- ਿਮੱ ਠ ਿਸੱ ਕੀਲੱਧੇ 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. ਿਜਵ ਬਾਬਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੰ ਕਾਰ ਨਹ , ਇਵ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ

ਬਾਦ ਾਹੀ ਲੈ ਣੀ ਹੈ, ਿਰਫਯੂਜ਼ ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

2. ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ, ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਸਭ ਤ

ੀਮਤ ਤੇ ਚਲਕੇ ਿਵ ਵ ਦੀ

ਚ ਹੈ, ਿਬਲਵਡ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਿਨਓਛਾਵਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ - ਿਚਤਾ
ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਭੁੱ ਲੇ ਚੁਕੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਉਲਟਾ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਮਾਸਟਰ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਬਣ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਭਵ:
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵਚ ਜ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਹੈ
ਿਗਆਨ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਮੂਰਤ ਬਣਨਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਹਮੇ ਾ ਅਿਵਨਾ ੀ ਅਤੇ ਿਨਰਿਵਘਨ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹਲਾ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿ
ਸਫਲ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ। ਅਨੁਭਵੀ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਸਲਈ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੂਰਤ
ਬਣੋ। ਮਨਨ ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ੁੱ ਧ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ ਕਰੋ ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਫਿਰ ਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੇਹ ਦੇ ਸੂ ਮ ਅਿਭਮਾਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤ ਵੀ ਿਨਆਰਾ ਹੈ।
******

