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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਫਕਰਾਤ ਨਹ , ਇਸ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਤ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਖ਼ਆਲਾਤ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ"
ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਪੂਤ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਉਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਸਰਿਵਸੇਬੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਪੜਾਉਣਗੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਵ ਸਪੂਤ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੂਰਾ
ਪੜਦੇ ਨਹ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ।
ਲੈ ਲਓ ਦੁਆਵ ਮ - ਬਾਪ ਦੀਆਂ...................

ਤੀ ਹਰ ਇੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮ - ਬਾਪ ਅਤੇ 2-4 ਬੱ ਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਆ ੀਰਵਾਦ ਆਿਦ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਹੱ ਦ ਦੀ ਗੱ ਲ

ਹੈ। ਇਹ ਹੱ ਦ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੀਆਂ ਹ । ਉਹ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਹੱ ਦ ਦੇ, ਲੈ ਲਓ ਦੁਆਵ ਹੱ ਦ ਦੇ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ
ਮ - ਬਾਪ। ਉਹ ਹੱ ਦ ਦੇ ਮ ਬਾਪ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਟੀਚਰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਇਹ ਹੈ
ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਮ - ਬਾਪ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਸੁਪੀਮ ਫ਼ਾਦਰ, ਟੀਚਰ, ਸੁਪੀਮ ਗੁਰੂ। ਸਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤ
ਿਲਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਲੌ ਿਕਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ 2-4 ਬੱ ਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਿਕੰ ਨ ਸਟਰਸ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਬੱ ਚਾ ਇਵ ਹੈ,
ਇਹ ਸੈ਼ਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਵਘਨ ਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨਾ ਤ ਇਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਤ ਇਹ ਹੈ
ਨਾ। ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਨ ਨੂੰ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁਰਨ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਫੁਰਨਾ ਤ ਹੈ ਹੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਫੁਰਨ (ਿਖਆਲਾਤ) ਦੂਜੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁ ਮਣ ਹੈ ਨਾ। ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਿਕਸੇ - ਿਕਸੇ ਦੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰ ਦਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤ, ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਤ ਫੜ ਲਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਨਾ ਸਭਦਾ ਿਵਚਾਰ ਤ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸ ਹੋ
ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ ਚਲ ਿਕ ਨਾ ਬਾਪ ਤ ਪੂਰਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਭ ਤ ਇਕਰਸ
ਚਲ ਨਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਰਾਜਾਈ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚ ਪੜਾਈ।
ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਮਲ ਗਈ ਫ਼ੇਰ ਪਤਾ ਨਹ ਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਾਜਾਈ ਿਕਵ ਸਥਾਪਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਾਜਾਈ ਦਾ ਸਥਾਪਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ
ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ। ਪਿਹਲੇ ਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਥੋੜੇਹੀ ਸੀ ਿਕ ਅਸ ਕੀ ਸੀ, ਫ਼ੇਰ ਿਕਵ 84 ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ - ਬਾਬਾ ਤੁਸ ਉਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਤ ਹੀ ਬਾਪ
ਆਕੇ ਸਭ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਤ ਭਾਵ ਕੋਈ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਲੱਖਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਿਦ
ਸਭ ਿਮੱ ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਸ ਰੇਿਡਓ ਿਵੱ ਚ ਜ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਣਦੇ ਹੋ - ਕੀ - ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਵੱ ਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਮੂੰ ਝਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਸ
ਿਵੱ ਚ ਲੜਦੇ - ਝਗੜਦੇ, ਮਰਦੇ ਹਨ। ਿਤਆਰੀਆਂ ਇਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ੁਰੂ ਹੋਈ
ਿਕ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨਹ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਰੋਜ਼ ਹ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਤ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਿਜਨ ਜੋ ਕਰਣਗੇ ਉਨ
ਫਲ ਪਾ ਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ, ਤ ਇਸ ਿਵਨਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਤੁਸ ਨਵ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਈ ਪੜ ਲੳ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦਾ ਹ । ਲਾਡਲੇ ਬੱ ਚੇ ਤੁਸ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਤੁਸ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ ਰਾਮ ਿਕਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ
ਿਕਵ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਭ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤ ਇਵ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੂਤ ਬੱ ਚੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਭਦਾ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਨਾ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਡਸਸਰਿਵਸ
ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਪ ਤ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਤੁੜਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰਾ

ਪੜਦੇ ਨਹ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਿਦਲ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ ਦਾ ਸੰ ਗ ਕਰੋ। ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕਸਦਾ ਸੰ ਗ ਕਰੀਏ?
ਬਾਬਾ ਝੱ ਟ ਦੱ ਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਸੰ ਗ ਬੜਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਸੰ ਗ ਹੀ ਇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਦਾ ਰੰ ਗ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚੜ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੰ ਗ ਤਾਰੇ ਕੁਸੰਗ ਬੋਰ।ੇ ਕੁਸੰਗ ਲੱਗਾ ਤ ਇੱ ਕਦਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਜਾ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਭ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਬੜੀ ਿਵ ਾਲਬੁੱ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਤ ੀਮਤ ਲੈ ਉਸ ਤੇ ਚਲੋ । ਨਹ ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਪਦ ਭ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਫੇਲ ਹੁੰ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜੋਗੇ ਤ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਤਰ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ ਪੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੜਦੇ ਨਹ ਹਨ, ਤ ਕੀ ਪਦ ਿਮਲੇ ਗਾ? ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਸ
ਸਰਿਵਸ ਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹ ਹ । ਸਾਡੇ ਤ ਤ ਹੁਿ ਆਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਹੁਿ ਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾ ਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਤ
ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੁਿ ਆਰ ਹਨ, ਚ ਪੱ ਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸ ਇੰ ਨੀ ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਚ ਪੱ ਦ ਪਾ ਨਹ ਸਕ ਗੇ।
ਟੀਚਰ ਤ ਸਟੂਡਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਰਿਜਸਟਰ ਉਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਦਾ ਅਤੇ
ਚਲਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਇਵ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ੇਰ ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱ ਲ। ਯੋਗ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਤ ਚਲਨ ਵੀ ਚੰ ਗੀ
ਰਹੇਗੀ। ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ੇਰ ਿਕਤੇ ਅਹੰ ਕਾਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦ ਲਈ ਇਸਲਈ ਹੀ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਬਾ ਅਸ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਯੋਗ ਅੱ ਖਰ ਕੱ ਢ
ਦਵੋ। ਬਾਪ ਿਜਸ ਤ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਤੁਸ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਵੰ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਆਤਮਾਓ,
ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣ ਆਇਆ ਹ , ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਇਸ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਨਾਲ
ਪਾਪ ਦਗਧ ( ਸੜ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਿਕੰ ਨਾ ਧੱ ਕਾ ਖਾਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਕੁੰ ਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ
ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਇ ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ । ਜੋ ਫ਼ਸਟਕਲਾਸ ਬੱ ਚੇ ਹਨ
ਉਹ ਇੱ ਕ ਮਾ ੂਕ ਦੇ ਸੱ ਚੇ - ਸੱ ਚੇ ਆਿ ਕ ਬਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਘੁੰ ਮਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਏਕ ਤ ਿਵੱ ਚ ਬਗ਼ੀਚੇ ਿਵੱ ਚ
ਬੈਠਕੇ ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ। ਝਰਮੁਈ ਝਗਮੁਈ ਆਿਦ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਿਜਨ
ਟਾਈਮ ਿਮਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਕਿਟਸ ਕਰੋ। ਫ਼ਸਟਕਲਾਸ ਸੱ ਚੇ ਮਾ ੂਕ ਦੇ ਆਿ ਕ ਬਣੋ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਦਾ ਫ਼ੋਟੋ ਨਹ ਰੱ ਖੋ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦਾ ਫ਼ੋਟੋ ਰੱ ਖੋ, ਿਜਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੋ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤ ਿਤਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਫ਼ਸਟਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਰ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਨਵ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਤ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕੋਈ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਈ ਤ ਬੜੀ
ਸਿਹਜ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਾਇਲਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰ ਸ ਤੇ ਿਵਜੈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਇਲਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰ ਸ ਰਾ ੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ।
ਿਮਲਟੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ 3 ਿਮੰ ਟ ਸਾਇਲਸ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ
ਤੀ ਿਮਲੇ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੀ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਤ ਹੈ ਹੀ ਬਿਹਮੰ ਡ। ਿਜਸ ਬਹਮ ਮਹੱ ਤਵ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਆਤਮਾ ਇੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਿਬੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਦਾ
ਝਾੜ ਤ ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਿਭਕੁਟੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਜਬ ਿਸਤਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੋਨ ਦਾ
ਿਤਲਕ ਬਣਾਏ ਇੱ ਥੇ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਿਬੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਵੀ ਉਨ ਦੇ ਬਾਜੂ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ - ਸੰ ਤ ਆਿਦ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਜਦਿਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਤ ਪਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕਵ ਜਾਣ ਸਕਦੇ? ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸ
ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਵ
ਇੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰ ਗ ਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹ । ਇਨ ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਗੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਿਗਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ। ਡਬਲ ਿਸਰਤਾਜ਼
ਰਾਜਾਵ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਿਸੰ ਗਲ ਤਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮੱ ਥਾ ਝੁਕਾ ਦੇ ਹਨ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹਨ। ਉਨ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਰਾਜਾਵ ਦੇ ਹੀ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਤਤ ਜਾਕੇ ਉਨ ਦੇ ਅਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਥੋੜੇਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਅਸ ਮੱ ਥਾ ਿਕ ਟੇਕਦੇ ਹ ? ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਬੰ ਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਿਕਵ
ਕਰੀਏ? ਿਬੰ ਦੀ ਦਾ ਮੰ ਿਦਰ ਿਕਵ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਗੁਪਤ ਗੱ ਲ । ਗੀਤਾ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੇਹੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮਾਿਲਕ
ਹਨ, ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਵ ਇੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰ ਨੂੰਿਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ
ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਵੀ ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ। ਵੰ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਣ
ਰਹੀ.............ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਨੂੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਚੰ ਤਾ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ।
ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਤਿਗਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ - ਅੱ ਥਰੂ ਨਹ ਬਹਾਵ ਗੇ। ਫਲਾਣਾ ਮਰ
ਿਗਆ, ਆਤਮਾ ਨ ਜਾਕੇ ਦੂਜਾ ਰੀਰ ਿਲਆ, ਫ਼ੇਰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਦਰਕਾਰ? ਵਾਿਪਸ ਤ ਆ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਅੱ ਥਰੂ ਆਇਆ - ਨਾਪਾਸ
ਹੋਏ ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿਤਿਗਆ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸ ਕਦੀ ਰੋਵ ਗੇ ਨਹ । ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਪਾਰ ਬਹਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪ

ਦੀ, ਉਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ ਬਾਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਆ ਦਾ ਹ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਾਈ ਆਿਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ,
ਿਸਰਫ਼ ਪ ਡਵ ਬਚੇ। ਉਹ ਕੁੱ ਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗੱ ਲ ਗਏ। ਿਜੱ ਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ ਠਿਹਰਦੀ। ਇਹ ਸਭ
ਹਨ ਦੰ ਤ ਕਥਾਵ । ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤ ਵੈਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਕੜਾ ਅੱ ਖਰ
ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਅੱ ਖਰ ਿਮੱ ਠਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਤ ਫ਼ੇਰ
ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਾਲਬੱ ਧ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਥੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਫ਼ੇਰ ਜਦੋ ਤੁਸ ਵਾਮ ਮਾਰਗ
ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਪੌੜੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਅੰ ਤ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ
ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੁਣ ੁਦ ਤ ਬਾਹਮਣ ਬਣੇ ਹੋ ਫ਼ੇਰ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣੋਗੇ। ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਣ। ਭਾਵ ਿਵਰਾਟ ਰੂਪ
ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਿ ਵ ਹੈ। ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇਵਤਾ, ਖਤੀ, ਵੈ ਯ, ੁਦ । ਬਸ ੁਦ ਤ
ਦੇਵਤਾ ਿਕਵ ਕੌ ਣ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਿਕੰ ਨ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਸਭ ਪੈਸੇ ਿਕੱ ਥੇ ਗਏ! ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ - ਟੇਕਦੇ ਿਟੱ ਪੜ ਘਸਾ ਦੇ ਪੈਸਾ ਗਵਾਇਆ। ਕਲ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਕੇ ਗਏ ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ! 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. ਝਰਮੁਈ ਝਗਮੁਈ (ਪਰਿਚੰ ਤਨ) ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਤ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਸੱ ਚੇ - ਸੱ ਚੇ

ਆਿ ਕ ਬਣ ਆਪਣੇ ਮਾ ੂਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਤਿਗਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਕਦੀ ਰਵ ਗੇ ਨਹ । ਅੱ ਖ ਤ ਅੱ ਥਰੂ ਨਹ ਬਹਾਵ ਗੇ। ਜੋ ਸਰਿਵਸੇਬੁਲ, ਬਾਪ ਦੀ

ਿਦਲ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ ਦਾ ਹੀ ਸੰ ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਿਜਸਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਿਨਰਿਵਘਨ ਸਿਥਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਦੇ ਫਾ ਡੇ ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਿਵਦ ਆਨਰ ਭਵ:
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਬਹੁਤਕਾਲ ਤ ਿਨਰਿਵਘਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹਨ ਉਨ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਪੱ ਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈ ਵੀ
ਕਤੀ ਾਲੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਕਾਲ ਦੀ ਕਤੀ ਾਲੀ,
ਿਨਰਿਵਘਨ ਆਤਮਾ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਿਵਘਨ ਬਣ ਪਾਸ ਿਵਦ ਆਨਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜ ਫ਼ਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਆ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਸਦਾ ਇਹੀ ਲ ੇ ਰਹੇ ਿਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤ ਿਨਰਿਵਘਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਰੱ ਖੋ ਤ ਸਵੈ ਦੁਆਵ ਪਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
******

