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ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜਾਈ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ
ਹੈ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦੇਣਾ ਹੈ"
ਆਤਮਾ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ,ਪਰ ਅੰ ਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਦ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਤ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ
ਥੇ ਅਕਰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਰਾਵਣ ਨਹ ਹੈ। ਿਫਰ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਦ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ
ਹੈ ਤ ਹਰ ਕਰਮ ਿਵਕਰਮ ਜ ਪਾਪ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਿਵਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੋ
ਸੰ ਗਮ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ।

ਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਹ । ਬਾਬਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਫਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਪਿਰਚੈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਭ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਪ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੜਾਈ ਿਫਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਦ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਹੈ ਨਹ । ਮੁੱ ਖ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸ ਸਭ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹ । ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਹਨ, ਸਭ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹਨ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰ
ਇਸ ਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤ ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸਰਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ ਸਭ ਭਰਾ ਪਿਤਤ ਹ , ਇੱ ਕ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹ । ਸਾਰੇ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਿਤਤ, ਿਵਕਾਰੀ, ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਰਾਵਣ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ 5 ਿਵਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਿਵੱ ਚ, 5 ਿਵਕਾਰ ਪੁਰ ਿਵੱ ਚ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਿਸੰ ਪਲ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸ ਵੀ ਇਵ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ।
ਅਸ ਸਭ ਬਦ ਸ ਹ । ਪੁੱ ਛੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਿਲਖੋ - ਅਸ ਸਭ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹ । ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਅਸ
ਸਭ ਸੋਲਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਲ, ਉਨ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ - ਪੱ ਕਾ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਬਠਾਓ
ਤ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਆਿਦ ਪਿਹਲੇ ਿਨਕਲ ਜਾਏ। ਅਲਫ਼ ਪਿਹਲੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਰੀਤੀ ਬੈਠ ਿਲਖੋ।
ਅੱ ਗੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਨਹ ਹੈ। ਅਸ ਸਭ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹ , ਸਭ
ਆਤਮਾਵ ਕਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਗਾਡ ਫਾਦਰ, ਪਰਮਿਪਤਾ। ਪਿਹਲੇ ਤ ਇਹ ਿਨ ਚਾ ਿਬਠਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ
ਆਤਮਾ ਹ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹ ਹ । ਨਾ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਸਭ ਿਵੱ ਚ ਆਤਮਾ ਿਵਆਪਕ ਹੈ।
ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਾਓ। ਅੱ ਛਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਬਾਪ ਿਸ ਟੀ ਦੇ
ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਿਕ ਇਸ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਦੀ
ਏਜ਼ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਵਰੇ ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਇਹ
ਚੱ ਕਰ ਅਨਾਿਦ, ਐਕੁਰੇਟ ਬਿਣਆ - ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਪਾਸਟ ਹੋਏ, ਨਟ
ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਰਗ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਰਗ। ਿਜੱ ਥੇ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 16
ਕਲਾ, ਉਹ 14 ਕਲਾ। ਹੋਲੀ - ਹੋਲੀ ਕਲਾਵ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਾ। ਸਿਤਯੁਗ ਦਾ ਪਭਾਵ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਰਗ, ਹੈਿਵਨ, ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ… ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਮਾ
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ। ਪਿਹਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ
ਿਫਰ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ- ਿਨ ਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਿਸ ਟੀ
ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਰਾਮ - ਸੀਤਾ
ਦਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਅੱ ਧਾਕਲਪ, ਦੋ ਯੁਗ ਪਾਸਟ ਹੋਏ ਿਫਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਦਵਾਪਰ - ਕਲਯੁਗ। ਦਵਾਪਰ ਿਵੱ ਚ

ਰਾਵਣ ਰਾਜ। ਦੇਵਤਾ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਵਕਾਰ ਦੀ ਿਸਸਟਮ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਆਿਦ - ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਚੱ ਤਰ
ਵੀ ਿਵਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਓਰਲੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣ ਇਵ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਆਪਣਾ
ਪਿਰਚੈ ਆਪ ਹੀ ਆਕੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆ ਦਾ ਹ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਤ ਮੈਨੰ ੂ
ਰੀਰ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਗੱ ਲ ਿਕਵ ਕਰ । ਮੈ ਚੇਤੰਨ ਹ , ਸੱ ਤ ਹ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹ । ਆਤਮਾ ਸਤੋ,
ਰਜੋ, ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਿਤਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਿਤਤ
ਆਤਮਾ, ਪਾਵਨ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸਭ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹਨ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਿਵਕਰਮ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਆਤਮਾ ਲੈ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਉਹ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਅੱ ਖਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਤਯੁਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜੱ ਥੇ ਸਭ ਕਰਮ, ਿਵਕਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਲਯੁਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਹੋ ਸੰ ਗਮ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੋਨ ਤਰਫ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਤੇਤਾ ਤ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ, ਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਜੱ ਦ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੱ ਦ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਥੇ ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਿਚੱ ਤਰ ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ। ਬਾਪ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਪੜਾਈ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਚੱ ਕਰ ਵੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਯਾਦ
ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦੇ 3 ਫਾ ਟੇਨ ਹਨ। ਝਾੜ ਇਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਅਤੇ
ਝਾੜ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜ ਫਲਾਣੇ ਝਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਇਵ ਇਨ ਤ ਫਲ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਿਸ ਟੀ ਰੂਪੀ ਝਾੜ ਿਕਵ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਡਾਇਨਸਟੀ ਿਕਵ ਚਲਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਸਿਤਯੁਗ ਤੇਤਾਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਦਵਾਪਰਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਝਾੜ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਦੇ ਬਾਦ
ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਵਕਾਰੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤ ਜੋ ਵਰਸਾ ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਚੱ ਿਲਆ। ਨਾਲੇ ਜ
ਸੁਣਾਕੇ ਵਰਸਾ ਿਦੱ ਤਾ, ਉਹ ਪਾਲਬੱ ਧ ਭੋਗੀ ਮਤਲਬ ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖਧਾਮ,
ਸਿਤਯੁਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਿਕੰ ਨਾ ਿਸੰ ਪਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋ ਜ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋ - ਤ ਇਵ ਅਟ ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹ - ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਟ ਕਰਦੇ
ਜਾਓ। ਕੋਈ ੰ ਕਾ ਹੋਵੇ ਤ ਪੁੱ ਛਣਾ। ਜੋ ਗੱ ਲ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਅਸ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹ । ਤੁਸ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ
ਨਹ ਹੋ, ਪੁੱ ਛਣਗੇ ਿਫਰ ਕੀ?
ਬਾਬਾ ਤ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਝਾੜ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਨ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸ 84 ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਆ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਨਟ ਕਰੋ ਿਫਰ ਇਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਟੀਚਰ ਇਵ (ਿਨਬੰ ਧ) ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਿਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਆ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੁਸ
ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱ ਛਦੇ ਰਹੋ। ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਾਓ। ਬਾਪ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਰਵ ਸਮਝਾਕੇ ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਆਕੇ ਅਸ ਪਿਤਤ ਨੂੰ
ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਆਤਮਾ ਪਾਵਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਰੀਰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਵ ਦਾ ਹੀ
ਜੇਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਖਾਦ ਨਹ ਪਾਉਣਗੇ ਤ ਜੇਵਰ ਵੀ ਇਵ ਸਤੋਪਧਾਨ
ਬਣਨਗੇ। ਅਲਾਏ ਪਾਉਣ ਤ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਪਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਭਾਰਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਪੱ ਕੇ ਸੋਨ ਦੀ
ਿਚੜੀਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਤੋਪਧਾਨ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ ਿਫਰ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ,
ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹ ।
ਵਾਣਪਸਥ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਣੀ ਤ ਪਰੇ ਜਗਾ ਤ ਹੈ ਇਨਕਾਰਪੋਰੀਯਲ ਵਰਲਡ,
ਿਜੱ ਥੇ ਆਤਮਾਵ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੀਅਲ ਵਰਲਡ। ਦੋਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ। ਥੇ ਤ ਰੀਰ ਹੈ
ਨਹ । ਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਾਰੀ ਨਾਲੇ ਜ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ ਨੂੰ

ਿਕਹਾ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਫੁਲ। ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਸੱ ਤ - ਿਚੱ ਤ - ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜਫੁਲ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਨਾਲੇ ਜਫੁਲ ਿ ਵਬਾਬਾ, ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇ ਾ ਿ ਵ ਹੀ
ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾਵ ਸਭ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ। ਤ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਜਰੂਰ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰਥ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਬਾਪ ਪਵੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਤ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਿਚਓ, ਮੈ
ਉਨ ਦੇ ਤਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦਾ ਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਪੂਰਾ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ
ਰਥ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਤ ਹੈ ੀਿਕ ਨ। ਉਹ ਹੈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਿਲਕ। ਿਫਰ ਉਹ
ਹੀ ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਤ ਿਸਲਵਰ, ਕਾਪਰ, ਆਇਰਨ ਏਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਫਰ ਤੁਸ
ਆਇਰਨ ਤ ਗੋਲਡਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਸਰਫ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਪਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਤ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜ ਨਹ ਸੀ। ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਮੈ ਪਵੇ ਕਰਦਾ ਹ
ਇਸਲਈ ਇਨ ਨੂੰ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰਥ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਸਭ ਤ ਚ ਤ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ
ਹਨ, ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਵੇ ਨਹ ਕਰਦੇ ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ
ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਰਥ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਰੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤ ਜਰੂਰ
ਕਲਯੁਗੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦਾ ਹ । ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਅੱ ਖਰ ਐਕੁਰੇਟ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਾਸਰਮਈ ਿ ਰੋਮਣੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਹੀ ਬਾਪ
ਆਕੇ ਬਾਹਮਣ ਕੁਲ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਲ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਮਤਲਬ ਸੰ ਗਮਯੁਗ
ਤੇ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਬੀਜਰੂਪ ਹ । ਿਕ ਨ ਤ ਹੈ ਸਿਤਯੁਗ ਦਾ ਰਿਹਵਾਸੀ। ਉਨ ਨੂੰ
ਦੂਜੀ ਜਗਾ ਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੁਨਰਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਤ ਨਾਮ, ਰੂਪ ਦੇ , ਕਲ ਸਭ ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਫੀਚਰਸ
ਹੀ ਬਦਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਸੁੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਵੱ ਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਫਰ ਰੀਰ ਛੱ ਡ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ
ਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਣਆ - ਬਣਾਇਆ ਖੇਡ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਫਕਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੀਰ ਲੀਤਾ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕ ਨ
ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਉਸ ਦੂਜੇ ਰੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਆਿਦ ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮ, ਫੀਚਰਸ, ਿਤਥੀ - ਤਾਰੀਖ ਆਿਦ ਸਭ
ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਿਹਸਟੀ - ਜੋਗਾਫੀ ਹੂਬਹੂ ਿਰਪੀਟ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਿਰਪੀਟ
ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਤੋ, ਰਜੋ, ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਯੁਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸੰ ਗਮਯੁਗ। ਮ ਆ ਦਾ ਹੀ ਹ ਸੰ ਗਮ ਤੇ। ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਿਹਸਟੀ - ਜੋਗਾਫੀ
ਸੱ ਤ ਦੱ ਸਦਾ ਹ । ਆਿਦ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰ ਨੀ ਸੀ, ਇਹ
ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖ ਵਰੇ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ
ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪ, ਬਾਪ - ਟੀਚਰ - ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਫਰ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਚੰ ਗੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੈ ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਛੱ ਡ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ।
ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ
ਲਈ। ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀਧਾਮ, ਕਰਮ ਤ ਮੁਕਤ। ਅਸ ਇਨਕਾਪੋਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹ । ਪਾਰਧਾਰੀ
ਘਰ ਿਗਆ ਤ ਪਾਰ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਏ। ਮੋਖ਼ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਮਲ ਨਾ
ਸਕੇ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਅਨਾਿਦ - ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਉਣ - ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਹ , ਪਰ
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਡਰਾਮਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵੀ ਮੋਖ਼ ਪਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਉਹ
ਸਭ ਹੈ ਕਈ ਪਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਮੱ ਤ। ਇਹ ਹੈ ੀਮਤ, ੇ ਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ੇ ਠ ਨਹ ਕਹ ਗੇ।
ਦੇਵਤਾਵ ਨੂੰ ੇ ਠ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਸਭ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ ਉਹ ੇ ਠ ਠਿਹਰੇ ਨਾ। ਿਕ ਨ
ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਿਪੰ ਸ। ਉਹ ਥੇ ਿਕਵ ਆਏਗਾ। ਨਾ ਉਨ ਨ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਿ ਵ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾਕੇ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵ।ੋ ਉਹ ਤ ਕਦੀ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹ ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਦੋ। ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। 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. ਅ
 ਸ ਸਭ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹ , ਇਹ ਪਾਠ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੰ ਪੂਰਨ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
2. 24 ਕੈਰੇਟ ਸੱ ਚਾ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮ - ਅਕਰਮ ਦੀ ਗੂੜੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ

ਿਵਕਰਮ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਮ ਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਅਤੇ ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੂਰਤ ਭਵ:
ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ ਅਨੁਭਵ। ਜੇ ਇੱ ਕ ਵੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਕਤੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹ
ਤ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਿਵਘਨ ਦੇ ਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੁਣ
ਅਤੇ ਕਤੀ ਰੂਪੀ ਖਜਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਿਜਸ ਸਮ ਿਜਸ ਗੁਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਸਮ ਉਸ ਦਾ
ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਜ ਦੀ ਤਰ ਬੁੱ ਧੀ ਦੇ ਲਾਕਰ ਿਵੱ ਚ ਖਜਾਨ ਨੂੰ ਰੱ ਖ ਨਹ ਦੇਵ,ੋ ਯੂਜ਼
ਕਰੋ ਤ ਹੀ ਿਵਜਯੀ ਬਣ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹ ਰੇ ਮ ਦਾ ਗੀਤ ਹਮੇ ਾ ਗਾ ਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਨਾਜ਼ੁਕਪਨ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕਤੀ ਾਲੀ ਸੰ ਕਲਪ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਡਬਲ ਲਾਈਟ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
******

