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ਮਧੂਬਨ

ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਖੇਡ ਐਕੁਰੇਟ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਪੀਟ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ"
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਦ ਿਨਕਲੇ ਗਾ? ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿਕਹੜੀ ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ?
ਜਦ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦ ਪਭਾਵ ਿਨਕਲੇ ਗਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜੌਹਰ ਨਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤੀ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। ਿਗਆਨ ਤਲਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਦਾ ਜੌਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਨ

ਆਤਮਾਵ । ਉਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਵੀ ਹ ਆਤਮਾ। ਪੰ ਤੂ ਮ ਪਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਸੱ ਤ ਹ । ਮ
ਹੀ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆ ਦਾ ਹੀ ਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ
ਬਣਾਉਣ। ਤੁਸ ਹੀ ਮਾਿਲਕ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਤੀ ਿਦਵਾ ਦੇ ਹਨ - ਤੁਸ ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ
ਸਤਯੁੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਿਫਰ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ, 84 ਜਨਮ ਭੋਗ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਆਤਮਾ
ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ, ਰੀਰ ਿਵਨਾ ੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾਵ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਤ ਜਰੂਰ ਦੇਹ-ਅਿਭਮਾਨ ਹੈ। ਮ ਆਤਮਾ ਹ , ਇਹ ਸਭ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾ,
ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਿਫਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ ਬਣ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਿ ਵ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਰੀਰ ਦਾ ਿ ਵ ਨਾਮ ਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਜਦ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਨਾਮ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਤ ਿਫਰ ਮਨੁੱਖ ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਣ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਮ ਫਲਾਣਾ ਹ , ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ - ਹ ਮ ਆਤਮਾ ਹ । ਅਸ 84 ਦਾ ਪਾਰ
ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹ । ਅਸ ਆਤਮਾ ਸਤੋਪਧਾਨ ਸੀ, ਿਫਰ ਹੁਣ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣੀ ਹ । ਬਾਪ ਆ ਦੇ
ਹੀ ਹਨ ਉਦ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਤੇ ਕੱ ਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਜਵ ਸੋਨ ਿਵੱ ਚ ਖਾਦ ਪਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸ ਪਿਹਲ ਸੱ ਚਾ ਸੋਨਾ ਹੋ
ਿਫਰ ਤ ਬਾ, ਲੋ ਹਾ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸ ਿਬਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ
ਆਤਮਾ ਿਨਰਲੇ ਪ ਹੈ। ਖਾਦ ਿਕਵ ਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਹ । ਜਦ ਿਬਲਕੁਲ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਦ ਆ ਦਾ ਹ । ਐਕੁਰੇਟ ਸਮ ਤੇ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਡਰਾਮੇ ਿਵੱ ਚ
ਐਕੁਰੇਟ ਖੇਡ ਚਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਪਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਪੀਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈ
ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੱ ਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਾਰ ਵੱ ਿਜਆ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨਾ ਰਿਚਅਤਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ- ਅੰ ਤ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਿਰ ੀ - ਮੁਨੀ ਨਤੀ - ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸ ਝੱ ਟ ਕਹੋਗੇ ਹ , ਉਹ ਵੀ ਤੁਸ ਿਸ ਫ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਕਦੇ ਨਹ । ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸ
ਹੀ ਮੁਝ ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱ ਛਾ, ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗ?ੇ ਨਹ , ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹ । ਇਹ ਤ ਵੰ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ
ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਰ ਹੀ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ ਅਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ - ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨ ਦੀ।
ਬਣ ਗਏ ਿਫਰ ਤ ਪੜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਿਰਸਟਰ। ਬਣ ਿਗਆ ਸੋ ਬਣ ਿਗਆ। ਬਾਪ ਜੋ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਿਹਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਾਰ - ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਮ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹ । ਪਿਹਲ ਤੁਸ ਨਾਸਿਤਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਸਿਤਕ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨ ਵੀ
ਆਸਿਤਕ ਬਣਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਸਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਆਸਿਤਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਸਿਤਕ - ਨਾਸਿਤਕ
ਇਹ ਅੱ ਖਰ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਇਹ ਅੱ ਖਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹ । ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ। ਇੱ ਥੇ ਪ ਣ ਠਦੇ ਹਨ ਤ
ਤੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ - ਰਚਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਨਹ । ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ ਅੰ ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਰਚਤਾ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ ਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਬਾਿਹਮ, ਕਾਈਸਟ ਆਿਦ ਿਕਵ
ਆ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਦ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਿਨਕਲੇ ਗਾ ਉਦ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਹ
ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮੁੱ ਖ ਬੈਠ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮ ਆਤਮਾ ਹ । ਆਪਣੇ
ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ

ਭਗਤੀ ਅੱ ਧਾ ਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੀ।
5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵੀ ਬਾਪ ਨ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ੀ ਿਕ ਨ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਨਹ ਸਕਦੇ।
ਉਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਬਾਪ ਹੈ ਲੌ ਿਕਕ, ਅਲੌ ਿਕਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ। ਹੱ ਦ ਕਾ ਬਾਪ ਲੌ ਿਕਕ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਪਰਾਲੌ ਿਕਕ, ਅਤਮਾਵ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਇਹ ਹੈ ਵੰ ਡਰਫੁਲ ਬਾਪ, ਇਨ ਨੂੰ ਅਲੌ ਿਕਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਯਾਦ ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟ - ਗੇਟ ਗੈ ਡ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਆਿਦ ਦੇਵ,
ਐਡਮ... ਪੰ ਤੂ ਕਿਹਣ ਮਾਤਰ। ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਆਿਦ ਦੈਵੀ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸ ਥੇ ਜਾਵਗੇ ਤ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹ ਤ ਸਾਡਾ
ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੈਠ ਹਨ, ਅਸ ਵੀ ਬੈਠ ਹ । ਇੱ ਥੇ ਬਾਪ ਚੇਤੰਨ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹਨ, ਥੇ ਜੜ ਿਚੱ ਤਰ ਰੱ ਖੇ ਹਨ। ਪਰ
ਿਵੱ ਚ ਸਵਰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਿਜਨ ਨ ਮੰ ਿਦਰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿਫਰ ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ
ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਹੁਣ ਅਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਸਨ, ਿਫਰ ਸੀੜੀ ਤਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਿਫਰ ਅਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਰਾਜ ਿਵੱ ਚ
ਆਵ ਗੇ। ਿਪੱ ਛੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣਰਾਜ ਿਫਰ ਅਸ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਪਿਤਤ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਦੁੱ ਖ ਹਰ
ਕੇ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੋ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਜਰੂਰ ਿਕਸੇ ਵੇ ਿਵੱ ਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁੱ ਤੇ - ਿਬੱ ਲੀ ਠੀਕਰ - ਭੀਤਰ ਆਿਦ
ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਨਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰੱ ਥ ਤੇ ਅ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਖੁੱ ਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ
ਰੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ
ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਦ ਵਾਨਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੱ ਦ ਮ ਪਵੇ ਕਰਦਾ ਹ । ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਾਡਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਿਚੱ ਤਰ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਰੰ ਗੂਨ ਿਵੱ ਚ ਬੁੱ ਧ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ। ਇਨਾ ਵੱ ਡਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਹੁੰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸ
ਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਿਕਵ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਿਦਨ - ਪਿਤਿਦਨ ਵੱ ਡਾ ਕਰਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ
ਵਰੇ ਜਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਦੁ ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ! ਦੁ ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ, ਰਾਵਣ ਕੌ ਣ ਹੈ, ਕੱ ਦ
ਦੁ ਮਣ ਬਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਰੇ ਜਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹਨ? ਇਸ ਦੁ ਮਣ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਨ ਦਾ ਅਰ ਕੋਈ ਿਬਲਕੁਲ
ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਰਾਵਣ ਸੰ ਪਰਦਾਇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਗਿਹਸਥ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਕਮਲ ਪੁ ਪ ਸਮਾਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਹੰ ਸ ਅਤੇ ਬਗੁਲੇ ਇਕੱ ਠ ਿਕਵ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਖਟ ਿਖਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੜੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਰ ਝੂ
ਰਮਜਬਾਜ। ਸਾਰੇ ਉਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ - ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱ ਖ ਹਰੋ, ਰਿਹਮ ਕਰੋ, ਿਲਬਰੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਿਲਬਰੇਟਰ ਬਾਪ ਸਭ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ - ਵੱ ਖਰਾ ਸਮਝਾਓ, ਕਰਾਚੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਵੱ ਖ- ਵੱ ਖ
ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਸਨ।
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜੱ ਦ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਭਾਵ ਿਨਕਲੇ ਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਜੁਨ ਉਹ ਜੌਹਰ ਨਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ
ਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਤ ਕਤੀ ਨਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਦਾ ਜੌਹਰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ
ਕਤੀ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਬਾਪ ਰੋਜ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਨੀ
ਤਾਕਤ ਨਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਿਫਰ
ਗਏ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੁ ਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਹ ਆ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਗਆਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਖੁ ੀ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਿਗਆ
ਖ਼ਲਾਸ। ਜਰਾ ਵੀ ਠਿਹਰਣ ਨਹ ਿਦੰ ਦੀ। ਿਕਸੇ - ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ! ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਏ ਹਨ, ਅਸ ਤੇ ਚਲੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਖਧਾਮ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੀ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸ ਇਸ ਸਮ ਹੋ ਈ ਵਰੀ ਸੰ ਤਾਨ ਿਫਰ
ਹੋਵੋਗੇ ਦੇਵਤੇ। ਿਡਗਰੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਟਰ ਿਵੱ ਚ ਪੁਆਇੰ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇੰ ਨ ਪੁਆਇੰ ਟ ਘੱ ਟ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਇੱ ਕਦਮ ਚ
ਬਣਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ - ਹੁੰ ਦੇ ਇੱ ਕਦਮ ਥੱ ਲੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਸੀੜੀ ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸੀੜੀ ਦਾ
ਿਗਆਨ ਹੈ। ਚੜਦੀ ਕਲਾ, ਸਵ ਦਾ ਭਲਾ। ਿਫਰ ਹੋਲੀ - ਹੋਲੀ ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ੁਰੂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਈ ਵਰ ਿਜਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਵ ਿਵਆਪੀ ਕਿਹ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਿਫਰ ਬਾਬਾ - ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ
ਪੜਾਉਣ ਆਏ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਆਤਮਾ ਤ ਸਵਰੂਪ ਹ । ਇਸ ਰੀਰ ਦੁਆਰਾ
ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹ । ਅ ਤ ਅੱ ਖਰ ਹੀ ਉਦ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਧਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਮਨ ਦੀ ਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਅਰੇ ਆਤਮਾ ਤ ਖ਼ੁਦ ਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਨ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਤੀਧਾਮ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ
ਹੋ। ਤੁਸ ਤ
ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੀ ਥੇ ਹੀ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਅੱ ਜਕਲ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਕ ਰਾਜ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ
ਭਾ ਾ ਹੋਵ।ੇ ਵਨ ਕਾਸਟ, ਵਨ ਿਰਲੀਜਨ, ਵਨ ਗਾਡ। ਹੁਣ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਿਲਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵਨ ਗੌਡ ਹੈ, ਿਫਰ ਸਵਿਵਆਪੀ ਿਕ ਕਿਹੰ ਦੇ

ਹੈ? ਵਨ ਗੌਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰ ਨਦਾ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਰ ਇਹ ਿਲਖਣਾ ਹੈ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ,
ਉਪਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖ ਦੋ ਸਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਇਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤ ਵਨ ਗੌਡ, ਵਨ ਡੀਟੀ ਿਰਲੀਜਨ ਸੀ। ਪੰ ਤੂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਕੁੱ ਝ
ਨਹ ਹਨ, ਅਟ ਨ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਅਟ ਨ ਉਨ ਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਸਮਝਣਗੇ
ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵੱ ਖਰਾ - ਵੱ ਖਰਾ ਿਬਠਾਓ ਿਫਰ ਸਮਝਾਓ। ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਿਕਉਿਕ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਮੰ ਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਿਕਵ ਸਮਝਾਵ ਗੇ। ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕੱ ਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਬੀ.ਕੇ. ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ? ਕਦੀ ਨਾਮ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਤੁਸ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਨਹ ਹੋ, ਅਸ ਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਹ । ਹੋ ਤੁਸ ਵੀ ਪੰ ਤੂ
ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹੋ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਯੁਕਤੀ 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. ਮੰਿਦਰ ਆਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਦਾ ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸ ਅਿਜਹੇ ਲਕ ਮੀ -

ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹ ।

2. ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱ ਲ ਸਮਾਨ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਹੰ ਸ ਅਤੇ ਬਗੁਲੇ ਇਕੱ ਠ ਹਨ ਤ ਬਹੁਤ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਣਾ

ਹੈ। ਸਿਹਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਤ ਸਦਾ ਿਨਰਬੰ ਧਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ਼ਯੁਕਤ, ਬੰ ਧਨਮੁਕਤ ਭਵ:
ਬੰ ਧਨਮੁਕਤ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ ਸਦਾ ਯੋਗਯੁਕਤ। ਯੋਗਯੁਕਤ ਬੱ ਚੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਤ ਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਤ
ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਬੰ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਲੌ ਿਕਕ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਪਮਾਣ ਖੇਡ
ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੱ ਸ ਕੇ ਖੇਡੋ ਤ ਛੋਟੀਆਂ - ਛੋਟੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਥੱ ਕੋਗੇ ਨਹ । ਜੇਕਰ ਬੰ ਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੰ ਗ
ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਕੀ, ਿਕ ਦਾ
ਨ ਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਬਾਪ ਹੈ ਤੁਸ ਿਨਿਮਤ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ
ਬੰ ਧਨਮੁਕਤ ਬਣੋ ਤ ਯੋਗਯੁਕਤ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਕਰਨਕਰਾਵਣਹਾਰ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਨ ਅਤੇ ਅਿਭਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ।
******

