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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਮੋਸ ਿਬਲਵਡ ਿ ਵਬਾਬਾ ਆਏ ਹਨ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ
ਬਣਾਉਣ, ਤੁਸ ਉਨ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲੋ "
ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀ ਦੋ ਗੱ ਲ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਤ ਵੱ ਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?
ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖੰ ਡ ਜੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤ
ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤ ਿਨਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨ ਗੱ ਲ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਤ ਵੱ ਖ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਰੂਪ
ਤ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਜਦ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਆਪਣੀ ਸਹੀ
ਪਿਹਚਾਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਮਰਨਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮ...

ਤੀ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਗੀਤ ਸੁਿਣਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਲੈ ਣਗੇ। ਕਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਇਹ

ਹੀ ਆ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ ਲੈ ਣਗੇ। ਵਧਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਹ , ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਰੀਰ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਇੱ ਕ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਬਾਪ ਦੇ
ਕੋਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ 84 ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ 84 ਸਾਕਾਰੀ ਬਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ।
ਤੁਸ ਆਤਮਾ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ। ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੇ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨਰਵਾਣਧਾਮ ਅਤੇ
ਤੀਧਾਮ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਤੁਸ ਥੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਵੀ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਆਕੇ ਤੁਸ
ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤ ਿਫਰ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਸ ਸੁਖੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ
ਤ ਉਸ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਸੁਖ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਿਸਮਰਨ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਬੁੱ ਧੀ
ਰੀਰ ਵੱ ਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਓ ਬਾਬਾ। ਹੈ ਦੋਵ ਬਾਬਾ। ਰਾਈਟ
ਅੱ ਖਰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਦਰ। ਆਤਮਾ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਬੁੱ ਧੀ
ਥੇ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਬੈਠ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਭੇਿਜਆ। ਤੁਸ
ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਿਫਰ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ
ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਪੜੇ ਸਤੋਪਧਾਨ ਸਨ
ਿਫਰ ਗੋਲਡਨ ਏਜ਼ ਤ ਿਸਲਵਰ ਏਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਤਮਾ ਆਈ ਤ ਰੀਰ ਵੀ ਿਸਲਵਰ ਏਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਿਫਰ
ਕਾਪਰ ਏਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਤਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤ ਰੀਰ ਵੀ ਪਿਤਤ
ਹੈ। ਿਜਵ 14 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰ ਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆਇਰਨ
ਏਜ਼ਡ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੀਰ ਜੋ ਇਵ ਕਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤ ਿਫਰ ਿਪਓਰ ਿਕਵ ਬਣਨ।
ਆਤਮਾ ਿਪਓਰ ਬਣੇ ਤ ਰੀਰ ਵੀ ਿਪਓਰ ਿਮਲੇ । ਉਹ ਿਕਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਗੰ ਗਾ ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਨਹ ।
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੀ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ… ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਵੱ ਲ ਚਲੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ - ਹੇ ਬਾਬਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅੱ ਖਰ ਹੀ ਿਕੰ ਨਾ ਿਮੱ ਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਬਾਬਾ - ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ
ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਨਵ ਰੀਰ
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਹਮੇ ਾ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੀ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਪਿਤਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ
ਆਪ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰ ਹੈ ਤ ਹੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ

ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉਦ ਜਦ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤ ਜਰੂਰ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨ ਚਾ ਹੈ ਿਬਲਵਡ ਮੋਸ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਵੀਟ, ਸਵੀਟਰ, ਸਵੀਟੇਸਟ। ਹੁਣ
ਸਵੀਟ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਲੌ ਿਕਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਫਾਦਰ, ਜੋ ਜਨਮ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਟੀਚਰ। ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਉਸ ਤ ਪੜਕੇ ਮਰਤਬਾ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਜ ਇਜ਼ ਸੋਰਸ ਓਫ ਇਨਕਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਹੈ
ਨਾਲੇ ਜ। ਯੋਗ ਹੈ ਯਾਦ। ਤ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਿਜਸ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ ਨੂੰ ਤੁਸ
ਹੁਣ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਿਕਵ ਆਇਆ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ । ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ।
ਬਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਨ ਿਕਵ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾਏਗਾ? ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ
ਹੀ ਹਨ ਸਿਤਯੁਗ ਦੇ ਲਈ। ਤ ਜਰੂਰ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਬਾਪ ਨ ਹੀ ਿਸਖਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਇਨ ਦਵਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਨਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋ ਕ
ਿਤਮੂਰਤੀ ਬਹਮਾ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਚ ਤੇ ਚ ਿ ਵ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਿਸ ਟੀ ਵੀ
ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਿਫਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਵਤਨ
ਦੀ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਨਹ ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਿਹਸਟੀ - ਜੋਗਾਫੀ ਿਰਪੀਟ। ਉਹ ਥੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ… ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਿਤਯੁਗ ਕੌ ਣ ਬਣਾਏ।
ਨਰਕਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਪ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਿਰਟੀ ਗਾਡ
ਫਾਦਰਲੀ ਗਵਰਮਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਿਵੱ ਚ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ
ਨਹ । ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਗੇ ਤ ਉਨ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਇਵ ਕਿਹਣਗੇ। ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ।
ਉਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਬਦ ਸ (ਦੇਵਤਾਵ ) ਨੂੰ ਆਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਬਦ ਸ ਠਿਹਰੇ ਨਾ। ਬਦ ਸ ਤ ਤ ਕੁਝ
ਵੀ ਿਮਲਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ - ਕਰਦੇ ਹੇਠ ਿਡੱ ਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ
ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ ਤ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ, ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਕੋਈ ਿਫਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਅਖੰ ਡ ਜੋਤੀ ਤਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਉਹ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤ ਿਨਆਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਖੰ ਡ ਜੋਤੀ
ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤ ਿਨਆਰਾ ਿਕਵ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਤਤ ਬਣ ਪਏ
ਹਨ। ਤਮੋਪਧਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਜਦ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਦ ਆਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇ
ਹਨ। ਆਤਮਾਵ ਿਨਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਇੱ ਥੇ ਸਤੋ - ਰਜੋ - ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ
ਆਕੇ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਬਹਮਾ
ਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਦਾ ਹ । ਇਹ ਹੈ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰੱ ਥ। ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਰੱ ਥ ਥੋੜੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਿਗਆਨ ਦੀ ਬਾਿਰ । ਨਾਲੇ ਜ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤ
ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੰ ਗਾ - ਜਮੁਨਾ ਤ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨ ਜਮੁਨਾ ਦੇ
ਕੰ ਠ ਤੇ ਖੇਲਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੈ ਨਹ । ਉਹ ਤ ਸਿਤਯੁਗ ਦਾ ਿਪੰ ਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਉਨ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਫੁੱ ਲ ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱ ਲ ਿਕੰ ਨ ਚੰ ਗੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫੁੱ ਲ ਤ ਸਭ ਆਕੇ ਖੁ ਬੂ
ਲਦੇ ਹਨ। ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਖੁ ਬੂ ਲੈ ਣਗੇ। ਹੁਣ ਤ ਇਹ ਹੈ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਜੰ ਗਲ ਨੂੰ ਬਾਪ
ਆਕੇ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੂਲਨਾਥ ਵੀ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਕੰ ਿਡਆਂ
ਨੂੰ ਬੈਠ ਫੁੱ ਲ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਦੇ ਹਨ - ਕੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੰ ਨਾ ਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਟਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਬਾਪ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਟਰ ਤ ਕੱ ਢ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਤ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਹੀ ਤੇ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਹੁੰ ਦੇ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹਨ। ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ ਮਨਾ ਦੇ
ਹਨ ਨਾ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹ । ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਉਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤ ਲੌ ਿਕਕ
ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ। ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ
ਲੌ ਿਕਕ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤ ਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ

- ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਓ ਗਾਡ ਫਾਦਰ। ਅਿਵਨਾ ੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਪ ਆਕੇ ਹੈਿਵਨ ਸਥਾਪਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਾਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤ ਯੁਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ - ਚੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ
ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦਾ ਿਕ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ। ਤ
ਜਰੂਰ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਲਪ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਵਰੇ ਿਲਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਧੱ ਕੇ ਖ ਦੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਭਗਵਾਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ
ਤ ਜਾਸਤੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਿਹਲੇ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨ ਿਹਸਾਬ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ, ਸਭ ਤ
ਪਿਹਲੇ ਭਗਤੀ ਤੁਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦਵਾਰਾ ਿਗਆਨ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਿਫਰ ਤੁਸ ਹੀ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤ ਕੋਈ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਆਕੇ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ
ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਚੀਫ ਿਮਿਨਸਟਰ, ਪਾਈਮ ਿਮਿਨਸਟਰ ਆਿਦ ਦੇ ਬੰ ਗਲੇ ਿਕੰ ਨ ਫਸਟਕਲਾਸ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਿਫਰ ਗਾਵ ਆਿਦ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਿਜਹਾ ਫਸਟਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ ਤ ਿਕੰ ਨ ਵੱ ਡੇ
ਆਦਮੀ (ਦੇਵਤਾ) ਬਣਦੇ ਹੋ। ਦੈਵੀਗੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਸਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਲ ਵੀ
ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੋਨ ਦੇ ਜਿੜਤ ਦਾ ਫਸਟਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱ ਥੇ ਤ
ਝੂਲੇ ਆਿਦ ਸਭ ਬੈਗਰੀ ਹਨ। ਥੇ ਤ ਫਸਟਕਲਾਸ ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ
ਰੁਦ ਿਗਆਨ ਯਗ। ਿ ਵ ਨੂੰ ਰੁਦ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦ ਯਗ
ਰਚਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਯਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਇਸ ਸਮ ਹੀ ਬਾਪ ਇਹ ਅਿਵਨਾ ੀ ਰੁਦ
ਿਗਆਨ ਯਗ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਫਰ ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਗਾਇਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹਮੇ ਾ ਤ ਨਹ ਚਲਦੀ
ਰਹੇਗੀ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ। ਭਗਤੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਦਨ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਿਦਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੰ ਨਾ ਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੋਸ ਿਬਲਵਡ
ਬਾਬਾ ਹੈ। ਉਨ ਤ ਿਜਆਦਾ ਿਪਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਆਕੇ
ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਹਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤ ਰਿਹਣਾ ਹੀ
ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਿਕੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਇੰ ਨ
ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਤ ਨਹ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਵਾਲ ਿਕਵ ਪੁੱ ਛਣਗੇ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਤੇ ਿਰਸਪ ਡ ਿਕਵ ਦੇ ਸਕਣਗੇ
ਇਸਲਈ ਥੋੜੇ - ਥੋੜੇ ਸਟੂਡਟਸ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਜ ਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਸਭ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਿਲਸਟ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ
ਿਸਮਰਨ ਸਭ ਉਸ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰੀ
ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਨ ਆਇਆ। ਇਹ
ਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਿਵਚਾਰੇ ਮੁੰ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਕ ਨ - ਿਕ ਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਸ
ਿਬਲਵੇਡ ਿ ਵ ਵੀ ਹੈ ਤ ਿਕ ਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਿਨਰਾਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਕਾਰ। ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਸਭ
ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਹੈ ਦੋਨ ਮੋਸ ਿਬਲਵੇਡ। ਿਕ ਨ ਵੀ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਜੱ ਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ - ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕੌ ਣ? ਿ ਵਬਾਬਾ ਹੀ ਤ ਅਿਜਹਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਿਕ ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ? ਬਾਪ ਹੀ ਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਗਾਇਨ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ੰ ਕਰ ਦਾ ਡ ਸ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਡ ਸ ਆਿਦ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸ ਸਭ
ਪਾਰਵਤੀਆਂ ਹੋ। ਇਹ ਿ ਵ ਅਮਰਨਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਵਾਈਸਲੈ ਸ ਵਰਲਡ। ਿਵਕਾਰ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਨਹ । ਬਾਪ ਿਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਰਚਣਗੇ । ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਠਯੋਗ ਆਿਦ ਬਹੁਤ
ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਫ਼ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅੱ ਗ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਰੱ ਧੀ - ਿਸੱ ਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ, ਰਤਨਾਗਰ, ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ
ਜਰੂਰ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਨਾ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਮੈ ਆ ਦਾ ਹ , ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਗਰ ਤ ਿਪੰ ਸ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਜਾਦੂ ਕਦੀ ਵੇਿਖਆ। 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. ਫ
 ੁੱ ਲ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਿਵੱ ਚ ਚਲਣਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਖੁ ਬੂਦਾਰ ਫੁੱ ਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ

ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜੋੜਨ ਹਨ।

2. ਿ ਵਬਾਬਾ ਿਪਆਰੇ ਤ ਿਪਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਤਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਇਸ ਲੋ ਕ ਦੇ ਲਗਾਵ ਤ ਮੁਕਤ ਬਣ ਅਿਵਯਕਤ ਵਤਨ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਦਾ ਪੰ ਛੀ ਭਵ:

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਬੁੱ ਧੀ ਰੂਪੀ ਿਵਮਾਨ ਨਾਲ ਅਿਵਯਕਤ ਵਤਨ ਜ ਮੂਲਵਤਨ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਦਾ
ਪੰ ਛੀ ਬਣੋ। ਬੁੱ ਧੀ ਦਵਾਰਾ ਜਦ ਚਾਹੋ, ਿਜੱ ਥੇ ਚਾਹੋ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਿਬਲਕੁਲ
ਇਸ ਲੋ ਕ ਦੇ ਲਗਾਵ ਤ ਪਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਅਸਾਰ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਾਰ ਸੰ ਸਾਰ ਨਾਲ ਜਦ
ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹ , ਕੋਈ ਪਾਪਤੀ ਨਹ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਦਵਾਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਰੌਰਵ ਨਰਕ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ
ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਆਪਣੇ - ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਸੱ ਤ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੇ ਠਤਾ
ਹੈ।
******

