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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਸਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਿਮਤੀ ਰਹੇ ਿਕ ਅਸ ੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਤਯੁਗੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਅਪਾਰ
ਖੁ ੀ ਰਹੇਗੀ"
ਇਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਕਹੜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੋ ਭੁੱ ਲ ਕਰਕੇ, ਛੀ - ਛੀ ( ਪਿਤਤ ) ਬਣਕੇ ਿਫਰ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਕਾਮ ਮਹਾ ਤ ਹੈ। ਉਨ ਦਾ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ
ਹੀ ਅੰ ਦਰ ਖ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਤੀ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਿਹਮਾ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ

ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੱ ਤ ਿ ਵਬਾਬਾ, ਸੱ ਤ ਿ ਵ ਟੀਚਰ, ਸੱ ਤ ਿ ਵ ਗੁਰੂ। ਸੱ ਤ ਤ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਸਾਨੂੰ ਸੱ ਤ ਿ ਵਬਾਬਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਅਸ ਬੱ ਚੇ ਹੁਣ ੀਮਤ ਤੇ ਇੱ ਕ ਮੱ ਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਤ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇੱ ਕ ਤ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਿਜਨ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸ
ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਫਰ ਤ। ਪਿਹਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਅਸ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੀ 84
ਜਨਮ ਭੋਗ, ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਹ । ਇਸ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦਾ ਿਸਵਾਏ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਿਕੰ ਨ ਪੁਆਇੰ ਟਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਜੇਕਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ ਤ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ। ਪਰੰ ਤੂ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ੀਮਤ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚ ਤੇ ਚ ਭਗਵਾਨ, ਉਨ ਦੀ ਹੀ ਚ ਤੇ ਚ ੀਮਤ ਹੈ।
ੀਮਤ ਕੀ ਿਸਖਾ ਦੀ ਹੈ? ਸਿਹਜ ਰਾਜਯੋਗ। ਰਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਵਾਰਾ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਿਫਰ ਦੈਵੀਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਹਨ। ਬਾਪ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
ਸਰਿਵਸੇਬਲ ਸਮਝ ਹੰ ਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਿਕਤੇ - ਿਕਤੇ ਹਾਰ ਖਾ ਲਦੇ ਹਨ ਤ ਨ ਾ ਹੀ
ਡ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਮਾਤਾਵ ਤ ਅਨਪੜ ਹੋ। ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਿਵਖਾਉਦੀਆਂ। ਪੁਰ ਿਵੱ ਚ ਿਫਰ ਵੀ
ਪੜੇ ਿਲਖੇ ਕੁਝ ਹਨ। ਤੁਸ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸ ੀਮਤ ਤੇ ਰਾਜਾਈ ਸਥਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਰੀ
ਤ ਲਕ ਮੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਵੇਖੋ ਪਾਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੇ, ਤੁਸ ਗੌਰੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਕਾਲੇ , ਤਮੋਪਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਿਦਲ ਲਗਾ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਬਸਤਾਨ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ।
ਅਸ ਤ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ । ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਦਲ ਲਗਾਉਣਾ ਮਾਨਾ ਜਹਨੁੰਮ ( ਨਰਕ, ਦੋਜਕ ) ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬਾਪ ਆਕੇ ਦੋਜਕ ਿਵਚ ਬਚਾ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਦੋਜਕ ਵਲ ਿਕ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੜਾਈ ਿਕੰ ਨੀ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਕੋਈ
ਿਰ ੀ ਮੁਨੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਿਰ ੀ - ਮੁਨੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬਾਪ - ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕੀ ਾਸਤਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹ ਕਹ ਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਵ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਕ ਅਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ
ਿਹਸਟੀ - ਜੋਗਾਫੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹ । ਉਹ ਤ ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਾਰ ਸਮਝਾ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਿਹਸਟੀ- ਜੋਗਾਫੀ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚਰ। ਚੰ ਗਾ ਜ ਉਹ ਟੀਚਰ ਚੰ ਗਾ? ਉਸ ਟੀਚਰ ਤ
ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਪੜੋ, ਕੀ ਕਮਾਉਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ। ਪੜਦੇ - ਪੜਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਤ ਕਮਾਈ ਖ਼ਤਮ।
ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਇਹ ਪੜਾਈ ਿਜੰ ਨੀ ਵੀ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹ । ਹ ੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਚਲ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਚਲ ਪਦੇ ਜ ਗਟਰ
ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਤ ਿਜਨ ਪਿੜਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿਲਆ ਨਹ ਜ ਦਾ, ਇਹ ਪੜਾਈ ਤ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਿਡੱ ਗਣ
ਨਾਲ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਤਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ ਕਾਲਾ ਮੂੰ ਹ ਨਹ ਕਰੋ। ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ
ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਾ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ,, ਛੀ - ਛੀ ਬਣਕੇ ਿਫਰ ਆਕੇ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਿਗਆਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦ ਹਜ਼ਮਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਬਦ - ਹਾਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਿਫਰ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕਣ ਿਕ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਕਾਮ
ਮਹਾ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਣੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਿਜੱ ਤ ਨਹ ਪਾ ਦੇ ਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਕਵ ਕਿਹਣਗੇ! ਅੰ ਦਰ ਖਾਵੇਗਾ ਨਾ! ਉਨ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ, ਅੰ ਿਮਤ ਪ ਦੇ - ਪ ਦੇ ਿਵ ਖਾ ਲਦੇ ਹਨ ਤ 100 ਗੁਣ ਕਾਲੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੱ ਡੀ - ਹੱ ਡੀ
ਟੁੱ ਟ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ ਮਾਤਾਵ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਅਬਜੈਕਟ ਤ ਸਾਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਨ ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਰਾਜ, ਇੱ ਕ ਭਾ ਾ, 100 ਪਤੀ ਤ ਿਪਓਰਟੀ, ਪੀਸ, ਪਾਸਪੈਰਟੀ

ਸੀ, ਉਸ ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਬਾਪ ਹੁਣ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਐਮ ਅਬਜੈਕਟ। 100 ਪਤੀ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ, ਸੁੱ ਖ,
ਤੀ, ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹੋ ਿਵਨਾ ਦੇ ਬਾਦ ੀਿਕ ਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਿਲਖ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੱ ਕ ਭਾ ਾ, ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ, ਸੁੱ ਖ ਤੀ ਿਫਰ ਤ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਚਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ। ਪੰ ਤੂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਰਕਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜੀ ਹਨ।
ਤੁਸ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਦਵਾਪਰ - ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਨਰਕਵਾਸੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗੀ ਹੋ। ਪਿਹਲ ਤੁਸ ਵੀ ਕਲਯੁਗੀ
ਨਰਕਵਾਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ੀਮਤ ਤੇ। ਪਰੰ ਤੂ ਉਹ ਿਹਮੰ ਤ, ਸੰ ਗਠਨ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱ ਕਰ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਿਚੱ ਤਰ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅੱ ਛਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖ ਦੇਵੋ
ਆਿਦ - ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ, ਸੁੱ ਖ - ਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ।
ਅਿਜਹੇ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਿਚੱ ਤਰ ਹੋਣ। ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਛੋਟੇ ਿਚੱ ਤਰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰੇ, ਿਚੱ ਤਰ ਤ ਿਜੰ ਨ ਵੱ ਡਾ
ਹੋਵੇ ਉਨ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸ ਫ ਿਲਖਣਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸੱ ਤ ਮੂਰਤੀ ਿ ਵਬਾਬਾ, ਸੱ ਤ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵਬਾਬਾ, ਸੱ ਤ ਿਤਮੂਰਤੀ
ਿ ਵ ਟੀਚਰ, ਸੱ ਤ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵ ਗੁਰੂ। ਿਤਮੂਰਤੀ ਅੱ ਖਰ ਨਹ ਿਲਖੋਗੇ ਤ ਸਮਝਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ
ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਤ ਨਹ ਹੈ ਨਾ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਟੀਨ ਦੀ ੀਟ ਤੇ ਬਣਾਕੇ ਹਰ ਇਕ ਜਗਾ ਤੇ
ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਿਵਨਾ ਕਰਵਾ
ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਦੈਵ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ - ਥੋੜੀ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਤ ਨਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ਝੱ ਟ ਿਵਗੜ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਕਸ ਵੱ ਲ, ਕੋਈ ਿਕਸ ਵੱ ਲ, ਿਫਰ ਮੈਜ਼ੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਰੰ ਜ
(ਗੁੱ ਸਾ) ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਬੱ ਚੇ ਰੁੱ ਸ ਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗੱ ਲ ਮੰ ਨੀ ਨਹ ਗਈ। ਅਰੇ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਰੁੱ ਸਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਬਾਪ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਿਰਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰੁੱ ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੁੱ ਸੇ ਵੀ ਕੀ - ਬਾਪ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਿਜਸ ਬਾਪ ਨ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਉਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹਨ ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ
ਨ ਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨ ਾ। ਇਵ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤ ਰਾਮ - ਸੀਤਾ ਬਣ ਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ
ਅਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਰ ਤ ਨਰਾਇਣ ਬਣਨਾ। ਤੁਸ ਿਫਰ ਰਾਮ - ਸੀਤਾ ਬਣਨ ਿਵੱ ਚ ਖੁ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਹੰ ਮਤ ਿਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਿਦਲ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਲ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮਰੇ। ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ
ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਤ ਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਅਸ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਪਈਏ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ
ਜਦ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹ । ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਣ ਤ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ। ਿਹੰ ਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜੀ
ਨਾ ਹੈ। ਿਕਸ ਨ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ
ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹ - ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਨਗੇ ਉਹ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨਗੇ।
ਹੁਣ ਚੱ ਲੋ ਘਰ ਇੱ ਥੇ ਰਿਹਣ ਲਾਇਕ ਨਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਿਕਚੜਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ - ਆਸੁਰੀ ਮੱ ਤ ਤੇ ਚੱ ਲਕੇ। ਬਾਪ ਤ ਇਵ ਕਿਹਣਗੇ
ਨਾ। ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਜੋ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਿਕੰ ਨ ਧੱ ਕੇ ਖ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਰਮ ਨਹ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਈ
ਹਨ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਤੇ ਹਨ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਨ ਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁ ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਨਹ
ਚੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਿਫਰ ਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇਨ ਸਾਧੂਆਂ ਆਿਦ ਦਾ ਵੀ ਮ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱ ਚਾ ਗੁਰੂ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਆਕੇ ਸਭ ਦੀ
ਸਦਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆ ਦਾ ਹ ਕਲਪ ਦੇ ਸੰ ਗਮ ਯੁਗੇ - ਯੁਗੇ, ਜਦ ਿਕ ਅਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਾਪ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ ਤ ਮ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਤ ਿਰੱ ਧੀ - ਿਸੱ ਧੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ,
ਮੇਰਾ ਕੰ ਮ ਹੀ ਹੈ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਤ ਹਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਿਦ
ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ- ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ। ਬਾਕੀ ਤ ਸਭ ਿਪੱ ਛੇ - ਿਪੱ ਛੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਰਿਵੰ ਦ ਘੋ ਤ ਹੁਣੇ ਆਏ ਤ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨ ਉਨ ਦੇ
ਆ ਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਥੇ ਕੋਈ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਗਿਹਸਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਕੋਈ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਗਿਹਸਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਸ ਫ ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਹੋ। ਤੁਸ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤ ਤ ਪਿਤਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮ ਆਇਆ ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ ਪਾਵਨ ਬਣੋ। ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਰ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹ ਹਨ।
ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਧਰਮ, ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਯੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਮਾਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਿਸਖਾ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਣ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਿਚੱ ਤਰ ਿਵਖਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤ ਹੈ

ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹੁਣ ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਕੇ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਹੁਣ ਪਾਵਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਦਰ ਨੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੋਵ।ੇ ਿਕ ਨ ਦੇ
ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਲਖਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤ ਜਰੂਰ ਪੜੋ। ਇਸਨੂੰ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਾਰਾਇਣੀ ਨ ਾ ਅਤੇ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਣੇ ਦਾ ਨ ਾ ਚੜੇਗਾ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਾ ਦਾ ਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਰਿਹਮ ਿਦਲ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਆਪਣਾ ਕਿਲਆਣ ਤ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਸਖਾ ਕੇ ਹੁਿ ਆਰ ਬਣਾਓ ਜੋ
ਪਦਰ ਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਣ ਿਕ 8-10 ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਝੱ ਟ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤ ਏਮ - ਆਬਜੈਕਟ
ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁ ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਜਾ ਕੇ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਗੇ। ਿਜਨ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਹ ਗੇ ਉਨ ਪਾਪ ਕਟੇ
ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੇ ਛਿਪਆਂ ਹੈ - ਵਨ ਿਰਲੀਿਜਨ, ਵਨ ਡੀਟੀ ਿਕੰ ਗਡਮ, ਵਨ ਲਗਵੇਜ… ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋਵੇਗੀ।
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. ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਰੁੱ ਸਣਾ ਨਹ ਹੈ, ਬਾਪ ਿਰਝਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕਦੀ ਰੰ ਜ ਨਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ,ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੱ ਤ ਬਾਪ, ਸੱ ਤ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱ ਚਾ

ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਇਕ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਚੱ ਲ ਦੇਹੀ ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਨਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਆਿਦ ਰਤਨ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸਮਰਥ ਭਵ:
ਿਜਵ ਬਹਮਾ ਆਿਦ ਦੇਵ ਹੈ, ਇਵ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਿਦ ਰਤਨ ਹਨ। ਆਿਦ ਦੇਵ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਮਾਸਟਰ
ਆਿਦ ਦੇਵ ਹਨ। ਆਿਦ ਰਤਨ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਿਕ ਆਿਦ ਰਤਨ
ਮਤਲਬ ਪਭੂ ਦੇ ਰਤਨ, ਈ ਵਰੀਏ ਰਤਨ - ਤ ਿਕੰ ਨੀ ਵੈਲਯੁ ਹੋ ਗਈ ਇਸਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਿਦ ਦੇਵ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਮਾਸਟਰ ਆਿਦ ਦੇਵ, ਆਿਦ ਰਤਨ ਸਮਝਕੇ ਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ਤ ਸਮਰਥ ਭਵ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦਾ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਗਆਨੀ ਤੂ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾ ਖਾਨ ਤ ਪਿਹਲ ਪਰਖਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ।
******

