12-03-20
ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:ਪ ਨ:ਤਰ:-

ਓਮ
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ਓਮ

ਤੀ

“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਸ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫਿੜਆ ਹੈ, ਤੁਸ ਗਿਹਸਤ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ"
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਹੜਾ ਉਲਾਸ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਖ਼ਤਨ ੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਦਾ ਉਲਾਸ ਰਹੇ ਿਕ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਭਰ - ਭਰ ਕੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਜਨ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ ਉਨ ਬੁੱ ਧੀ ਕੰ ਚਨ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਹੀ ਨਾਲ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਤਖ਼ਤਨ ੀਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ - ਪੂਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਉਨ ਦੀ ੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ , ਹੋਰ ਨੂੰ
ਵੀ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਓ।

ਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਇਸ ਵ ਤ ਿਕੱ ਥੇ ਬੈਠ ਹਨ? ਕਹੋਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ ਪਾਠ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹ । ਬੁੱ ਧੀ

ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਬੈਠ ਹ , ਉਹ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਜ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਲ ਿਕਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਤਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਸਰਤਾਜ਼
ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਿਕਸਨ ਿਜੱ ਤ ਪਾਈ ਹੈ? ਰਾਵਣ ਨ। ਰਾਜਾਈ ਗਵਾ ਿਦੱ ਤੀ ਤ ਫਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤ ਹੈ ਨਹ । ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਵੀ ਤ ਪਿਤਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਮਹਾਰਾਜਾ - ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ। ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਚੰ ਦਵੰ ੀ
ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਗੱ ਲ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ
ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਅਸ ਹੱ ਥ ਫਿੜਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹ
ਪਰ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਅਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹ । ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਅਸ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹ । ਕਲਯੁਗ ਹੈ
ਪਿਤਤ ਯੁਗ, ਸਿਤਯੁਗ ਹੈ ਪਾਵਨ ਯੁਗ। ਪਿਤਤ ਮਨੁੱਖ ਪਾਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾਕੇ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਤ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਉਹ ਦੈਵੀਗੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਵੀ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਇਵ ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਹ ਕਰੋਗੇ। ਥੇ ਤ ਹੈ ਪਾਲਬੱ ਧ। ਇੱ ਥੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਦੈਵੀਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਣੇ ਹਨ। ਸਦੈਵ
ਆਪਣੀ ਜ ਚ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ - ਅਸ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਿਕੱ ਥੋ ਤੱ ਕ ਯਾਦ ਕਰ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹ ? ਿਜਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰੋਗੇ ਉਨ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਬਾਪ ਤ ਸਦੈਵ ਸਤੋਪਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ, ਪਿਤਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਪਾਵਨ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਰ ਨੀ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਪਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ
ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਵ ਇਹ ਿਵਕਾਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਇਨ ਬਗ਼ੈਰ ਮਰ ਜਾਵ ਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਤ ਹੈ ਨਹ । ਸੰ ਿਨਆਸੀ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਕੀ! ਇਵ - ਇਵ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਜਾਿਮਲ ਿਜਹੇ
ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਵ - ਇਵ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਸ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਸ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਇਨ ਦੀ ਭਟ
ਕਰਦੇ ਹੋ! ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਤੋਪਧਾਨ। ਫ਼ੇਰ ਿਪੱ ਛੇ ਸਤੋ, ਰਜ਼ੋ, ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਿਪੱ ਛੇ
ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਆਤਮਾਵ ਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਤ ਉਹ ਆਤਮਾਵ ਇਵ - ਇਵ ਕਿਹਣਗੀਆਂ ਿਕ
ਇਨ ਬਗ਼ੈਰ ਅਸ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਨ ਨੂੰ ਤ ਫੌਰਨ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆਵੇਗਾ - ਇਹ ਤ ਸੱ ਤ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਬਰੋਬਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ - ਿਨ ਾਨ ਨਹ ਸੀ। ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਪਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌ ਣ - ਕੌ ਣ ਫੁੱ ਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਤ ਕੰ ਡੇ ਹੀ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁੱ ਲ ਦਾ
ਬਗ਼ੀਚਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਜੰ ਗਲ। ਕੰ ਡੇ ਵੀ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਫੁੱ ਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹ ।
ਬਰੋਬਰ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਸਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਹਨ। ਇਨ ਨੂੰ ਕਹ ਗੇ ਿਕੰ ਗ ਆਫ਼ ਫਲਾਵਰਸ। ਦੈਵੀ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ
ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ ਨ ਵੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਨਾ।
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸ ਈ ਵਰੀਏ ਫੈਿਮਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹ । ਪਿਹਲੇ ਤ ਈ ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ ਸੀ। ਬਾਪ ਨ ਆਕੇ ਇਹ
ਫੈਿਮਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਪਿਹਲੇ ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਉਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨ ਵੀ ਇਨ
ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਫ਼ੇਰ ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰਿਚਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਤਾ ਪਿਵਤੀ
ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਿਨਿਵਤੀ ਮਾਰਗ। ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮਮਾ - ਬਾਬਾ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਮਮਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰ ਗ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਿਨਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ ਕਿਹ
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ ਫ਼ੇਰ ਤ
ਉਹੀ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਅਸ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ

ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੰ ਗ ਿਕ ਕਰੀਏ! ਤੁਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਸੁੱ ਖੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਮਿਹਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਭਾਵ
ਅਮੇਿਰਕਾ ਰ ੀਆ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਜਹਾ ਸੁੱ ਖ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋਨ ਦੀਆਂ ਇੱ ਟ ਿਜਹਾ ਮਿਹਲ ਤ
ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ। ਇੱ ਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਿਕੱ ਥੇ। ਥੇ ਤ ਹਰ ਥ ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਹੀਿਰਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਕੰ ਨਾ ਮੁੱ ਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਿਮੱ ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ
ਹੈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫੇਰ ਸਭ ਨਵ ਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਭਰਤੁ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ
ਸਾਗਰ ਨ ਹੀਰੇ - ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਭਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਿਮਲਣਗੇ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਤ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਉਲਾਸ ਰਹੇ ਿਕ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼
ਿਗਆਨ ਰਤਨ , ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਭਰਕੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਹ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਿਜਨ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ ਉਨ ਬੁੱ ਧੀ ਕੰ ਚਨ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਹੀ ਤੁਸ ਨਾਲ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਹੈ ਮੁੱ ਖ।
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬੜਾ ਉਲਾਸ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਪਤ, ਤੁਸ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸੈਨਾ ਹੋ। ਨਾਨ ਵਾਇਲਸ, ਅਣ ਨਨ ਵਾਿਰਯ ਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਵਾਨ ਵਾਿਰਯ ਸ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ - ਿਨ ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਇਵ ਤ ਹੋ
ਨਹ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਮਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਿਨ ਾਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਣਨਨ ਵਾਿਰਯ ਸ, ਨਾਨਵਾਇਲਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭਤ ਪਿਹਲੀ - ਪਿਹਲੀ ਿਹੰ ਸਾ ਹੈ ਇਹ ਿਵਕਾਰ, ਜੋ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹੇ
ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੀ ਪਿਤਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਅਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣੇ ਹ , ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱ ਟ ਨਹ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਹੀ ਥੱ ਪੜ ਇਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕਦਮ ਗਟਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਡੱ ਗਦੇ ਹਨ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਇੱ ਕਦਮ ਚਟ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੀਤ ਨਹ ਰੱ ਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਤ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਇੱ ਕ ਬਾਪ
ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਉਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਹ ਸਿਹਤ
ਿਵਿਚੱ ਤਰ ਬਾਪ ਹੈ। ਬਾਪ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹ । ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਤ ਇੱ ਕ - ਦੋ ਦੀ ਦੇਹ
ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਸ ਪਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਤੁਸ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ
ਛੋਟੀ - ਵੱ ਡੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰ ਨੂੰਿਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਮਨੁੱਖ
ਹਨ, ਫ਼ੇਰ 9 - 10 ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਝਾੜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਲਯ ਤ ਕਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਹਨ ਉਨ ਸਭਦੀ ਆਤਮਾਵ ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ ਦਾ ਵੀ ਝਾੜ ਹੈ। ਬੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਉਨ ਤ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਪਤੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਣਾ
ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਹੈ, ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਤ ਿਕੰ ਨ ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਿਕੰ ਨ
ਮਨੁੱਖ, ਿਕੰ ਨ ਧਰਮ ਹਨ। ਇੰ ਨ ਸਭ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਨਹ ਸੀ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲੀਆਂ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਪੜਕੇ ਇਹ ਪੱ ਦ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਿਚਅਤਾ ਹੈ ਤ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ
ਸਭਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਇਆ ਹ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ। ਿਜਨ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰੋਗੇ ਉਨ
ਪੱ ਦ ਪਾਵੋਗ।ੇ ਿਜਨ ੀਮਤ ਤੇ ਚਲੋ ਗੇ ਉਨ ੇ ਠ ਬਣੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਤੇ ਹੈ। ਮਮਾ - ਬਾਬਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤਨ ੀਨ
ਬਣਨਾ ਹੈ ਤ ਪੂਰਾ - ਪੂਰਾ ਫਾਲੋ ਫ਼ਾਦਰ ਮਦਰ। ਤਖ਼ਤਨ ੀਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ ਦੀ ਚਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ । ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਆਪਸਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਬੈਜ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਬੈਠ
ਸਮਝਾਓ। ਪੁਰ ੋਤਮ ਮਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਬਾ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਚੱ ਤਰ ਫੀ ਦੇ ਦਵੋ। ਬਾਬਾ ਸੌਗਾਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਆ
ਜਾਣਗੇ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤ ਫ਼ੇਰ ਜ਼ਲਦੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਘਰ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ
ਟ ਸਲਾਇਟ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਦੀ ਪਦਰ ਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤ ਿਕੰ ਨ ਵੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰ ਿਡਆਂ ਤ ਫੁੱ ਲ,
ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਤ ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਿਵਹੰ ਗ ਮਾਰਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਲ ਲੈ ਣ ਤ ਆ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਹਨ। ਖ਼ਰਚਾ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਇੱ ਥੇ ਆ ਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ। ਤ ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਆਉਣਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੱ ਟੀ ਹੈ ਨਾ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਇਸਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਕੇ, ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਕੇ ਫੁੱ ਲ ਪਾਸ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਹੀ ਬੈਠ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ
ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ ਿਤਕਾਲਦ ੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਜੋ ਹ , ਿਜਵ ਹ , ਮੈਨੰ ੂ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਤ ਕਦੀ ਛੱ ਡਦੇ ਨਹ । ਇਹ ਹੈ ਪੜਾਈ। ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ ਪੜਾ ਦੇ

ਂ ਸਰਵਟ ਹ । ਬਾਪ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋਨ ਓਬੀਡੀਐਟ
ਂ ਸਰਵਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ
ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਓਬੀਡੀਐਟ
ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਸਭਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲ ਪਾਸ ਿਵੱ ਦ ਆਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜਾਈ ਤ ਬਹੁਤ
ਸਿਹਜ ਹੈ। ਸਭਤ ਬੁੱ ਢਾ ਤ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਬੁੱ ਢਾ ਨਹ । ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਬੁੱ ਢੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ।
ਬਾਕੀ ਪੱ ਥਰ ਬੁੱ ਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤ ਹੈ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ, ਤਦ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਆ ਦਾ ਹ । ਕਲਪ - ਕਲਪ
ਆ ਦਾ ਹ । ਅਣਿਗਣਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦਾ ਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਿਗਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੀ ਨਹ
ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਫਾਰਖ਼ਤੀ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤ ਇੱ ਥੇ ਵੇਖ।ੋ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਬਾਪ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਮੇਰੀ ਮੱ ਤ ਤੇ ਚੱ ਲੋ ਗੇ ਤ ਅਮਰਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ - ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਹੈ
ਿਮਤੂਲੋਕ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ ਸੋ ਪੂਜਯ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹ ? ਪਿਤਤ ਿਭਖਾਰੀ। ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਅਸ ਸੋ ਿਪੰ ਸ
ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹ । ਸਭਦਾ ਇਕਰਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਟੁੱ ਟ ਪਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਟੇਟਰ ਬਣ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਟੇਟਰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹਨ ਉਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਵੀ ਨਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਸਵਾਏ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱ ਛੇ ਤ ਸਮਝੋ ੈਤਾਨੀ ਹੈ।
ਸੰ ਗ ਤਾਰੇ ਕੁਸੰਗ ਬੋਰ।ੇ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਹੁਿ ਆਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ ਦਾ ਸੰ ਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਦੀਆਂ ਿਮੱ ਠੀਆਂ - ਿਮੱ ਠੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅੱ ਛਾ!
ਿਮੱ ਠ- ਿਮੱ ਠ ਿਸੱ ਕੀਲਧੇ ਸਰਿਵਸੇਬਲ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਫਰਮ ਬਦਰ 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. ਜੋ ਦੇਹ ਰਿਹਤ ਿਵਿਚੱ ਤਰ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹ ਫਸਾਉਣੀ

ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਥੱ ਪੜ ਨਾ ਲਗੇ, ਇਹ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

2. ਜੋ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸਦਾ ਸੰ ਗ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੁੱ ਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ

ਹੈ। ਕੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਕਾਰਨ ਦਾ ਿਨਵਾਰਨ ਕਰ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਤ ਮੁਕਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾ. ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ ਭਵ:
ਵਰਤਮਾਨ ਵ ਤ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਤ ਹੈ ਹੀ। ਿਜੱ ਥੇ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਥੇ
ਚੈਨ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਜੱ ਥੇ ਡਰ ਹੈ ਥੇ ਤੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱ ਖ ਅ ਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵੀ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਤੁਸ ਸਵ ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਮਾਸਟਰ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ ਬੱ ਚੇ ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ
ਿਨਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਹਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਇਸਲਈ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ
ਡਰ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਕਰਨ ਆ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਡਰਾਉਣ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਪਣੀ ਿਵਤੀ ਨੂੰ ੇ ਠ ਬਣਾਓ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵਤੀ ਸਵੈ ੇ ਠ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
******

