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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ:- ਤੁਸ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਿਜਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਇਸ ਪੜਾਈ ਤ ਹੀ ਤੁਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ"
ਯੋਗਬਲ ਦੀ ਿਲਫ਼ਟ ਦੀ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ?
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਯੋਗਬਲ ਦੀ ਿਲਫਟ ਨਾਲ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਪਰ ਚੜ ਜ ਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ
ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੀੜੀ ਉਤਰਨ ਿਵੱ ਚ 5
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਚੜਦੇ ਹਨ ਇੱ ਕ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਯੋਗਬਲ ਦੀ ਕਮਾਲ। ਬਾਪ
ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪ ਕੱ ਟ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ

ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸਤ - ਿਚਤ - ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਨ ਨੂੰ ਸਭ
ਬੇਹੱਦ ਦੀਆਂ ਿਸਫਤ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਹੈ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਹੋਰ ਇਸ ਸਮ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਹਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹ । ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਸਭ ਤ ਿਤੱ ਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ ਨੂੰ ਮਾਨ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਦੁੱ ਖ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸੁੱ ਖ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਥੇ
ਿਗਆਨ ਹੈ। ਤ ਇਹ ਮਿਹਮਾ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਬਾਪ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਦੋ ਯਾਤਰਾਵ ਹਨ। ਭਗਤ
ਲੋ ਕੀ ਤੀਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਿਜੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ
ਹਨ, ਉੰਨਾ ਟਾਈਮ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਬ ਆਿਦ ਛੀ - ਛੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹ ਖ ਦੇ ਪ ਦੇ ਹਨ।
ਕਦੀ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕਦੀ ਕਾ ੀ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਤ ਇੱ ਕ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਤ ਚੱ ਕਰ ਨਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ! ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਵੀ
ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿ ਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਨ ਦਾ ਦਰ ਨ ਕਰਨ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ
ਦੀ ਬਾਯੋਗਾਫੀ, ਆਕੁਪੇ ਨ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅੰ ਧ ਰਧਾ। ਿਕਸ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਬਲਾਇੰ ਡਫੇਥ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਮੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱ ਥਰ
ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾਏ ਉਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿ ੰ ਗਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੋ ਲਕ ਮੀ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਤ ਪੁਛੋ
ਇਨ ਦੀ ਬਾਯੋਗਾਫੀ ਦੱ ਸੋ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਸਿਤਯੁਗ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ। ਤੇਤਾ ਦੀ ਿਫਰ ਸੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਾ ਨ
ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦ ਤ ਕਦ ਤੱ ਕ ਚੱ ਿਲਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ।
ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੇ ਉਪਾਏ। ਾਸਤਰ
ਪੜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਪਾਏ ਹੈ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਿਕੱ ਥੇ? ਕਿਹਣਗੇ ਉਹ ਤ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਅਸ ਇਹ (ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ) ਬਣਦੇ ਹ । ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਆਕੇ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ
ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰਚੈ
ਵੀ ਿਦਉ ਿਕ ਤੁਸ ਹੋ ਕੌ ਣ? ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਆਤਮਾ ਿਬੰ ਦੀ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱ ਥੇ ਰੀਰ
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ
ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਕ ਚਨ ਲੋ ਕ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਰੋਬਰ ਗਾਡ ਫਾਦਰ ਨ ਪੈਰਾਡਾਇਜ਼ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ।
ਅਸ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪੈਰਾਡਾਇਜ਼ ਸੀ, ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਫਰ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਿਫਰ ਤਮੋਪਧਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰ ਨਾ ਸੁੱ ਖ ਨਹ ਵੇਖਦੇ ਤ ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਇੰ ਨਾ

ਨਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਪਛਾੜੀ ਦੇ ਿਕ ਚਨ ਲੋ ਕ ਿਕੰ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਤ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤ
ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਹਲੇ ਕਰਾਇਸਟ ਆਇਆ, ਿਫਰ ਉਨ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਿਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਤ ਦੋ, ਦੋ ਤ ਚਾਰ… ਿਫਰ ਇਵ ਿਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਿਕ ਚਨ ਦਾ ਝਾੜ
ਿਕੰ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਫਾ ਡੇ ਨ ਹੈ - ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਘਰਾਣਾ। ਉਹ ਿਫਰ ਇੱ ਥੇ ਇਸ ਸਮ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲੇ ਇੱ ਕ ਬਹਮਾ ਿਫਰ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਅਡੋਪਿਟਡ ਸੰ ਤਾਨ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਤ
ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਤ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸੀ ਨਾ। ਇੱ ਕ ਤ ਿਕੰ ਨੀ ਿਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਕੰ ਨੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਹੈ। ਿਜੰ ਨ ਸੂਰਜਵੰ ੀ, ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਤਨ ਸਭ ਬਣਨ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਹੈ ਇੱ ਕ ਬਾਪ, ਉਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤ
ਹੈ ਹੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਸੰ ਤਾਨ ਿਕੰ ਨੀ ਹ ? ਅਸ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱ ਕ ਅਨਾਿਦ ਹੈ। ਿਫਰ
ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਤ ਹਮੇ ਾ ਨਹ ਹਨ ਨਾ। ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਪਾਰ
ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਾੜ ਦਾ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਥੁਰ ( ਤਨਾ ) ਹੈ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾਵ ਦਾ, ਿਫਰ ਉਨ ਤ ਿਟਊਬਸ (
ਟਾਹਣੀਆਂ ) ਿਨਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਤ ਬਾਪ ਬੈਠ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਿਚਓ, ਮ ਆਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹ ?
ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਬਾਪ ਬੈਠ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ - ਮ ਆਇਆ ਿਕਵ? ਤੁਸ ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਜਦਿਕ
ਪਿਤਤ ਬਣੇ ਹੋ ਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਤ ਤੁਸ ਸੁਖੀ ਸੀ ਤ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਦਵਾਪਰ ਦੇ ਬਾਦ ਜਦ ਦੁੱ ਖ ਜਾਸਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਫਰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ - ਹੇ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਾ। ਹ
ਬੱ ਿਚਓ, ਸੁਿਣਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਅਸ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਪਿਤਤ
ਹ । ਸਾਨੂੰ ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ, ਅ ੀਰਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ - ਬਾਬਾ, ਆਕੇ
ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਪਾਵਨ ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਆਪ ਬੈਠ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਮਾ
ਦਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਸ ਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਦ ਮ ਆ ਦਾ ਹ ।
ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਹਠਯੋਗੀ, ਉਨ ਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗੀ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ ਦਾ ਹੈ ਹੱ ਦ ਦਾ ਸੰ ਿਨਆਸ। ਘਰਬਾਰ ਛੱ ਡ ਜਾ ਜੰ ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਾਲੋ ਅਰਸ ਬਣਦੇ
ਹਨ। ਗੋਪੀਚੰ ਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨ ਿਕਹਾ ਤੁਸ ਘਰਬਾਰ ਿਕ ਛੱ ਡਦੇ ਹੋ?
ਿਕੱ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹੋ? ਾਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੀ. ਕੇ. ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਕੇ ਿਗਆਨ
ਅਤੇ ਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਅ ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ - ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ
ਆਇਆ, ਬੋਿਲਆ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵੇ। ਿਢੰ ਡੋਰਾ ਿਪਟਵਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸਮ ਹੈ। ਤੁਸ
ਜਾਕੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ। ਿਜਵ ਤੁਸ ਿਮਲੇ ਹੋ ਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਵ ਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦੇਵ ਗੇ। ਿਫਰ ਉਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ੁਰੂ
ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ - ਬੈਠ ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ
ਇਨ ਿਵੱ ਚ, ਤ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਖਾ ਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਦੀ ਰੱ ਸੀ ਿਖੱ ਚ ਲਦੇ ਸੀ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਇਕੱ ਠ ਹੋ ਗਏ ਨਾ।
ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਸੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਕਈ ਜਾਦੂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦਾ ਖੇਡ। ਬਾਪ
ਜਾਦੂਗਰ, ਸੌਦਾਗਰ, ਰਤਨਾਗਰ ਹੈ ਨਾ। ਧੋਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਨਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜੇਲ ਤ
ਛੁਡਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ, ਹੇ ਦੂਰਦੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ … ਸਾਨੂੰ
ਆਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਆਓ ਵੀ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਪਿਤਤ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਉਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮ ਤ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਰਗ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਨਰਕ ਰਾਵਨ ਦੇ ਦੇ
ਿਵੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਹੁਣ ਸੁਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਚੱ ਲੋ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਤ ਇਹ ਹੈ
ਡਰਾਮਾ। ਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਫਰ ਦਵਾਪਰ ਤ ਰਾਵਨ ਰਾਜ ਚੱ ਿਲਆ ਹੈ। 5
ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗੇ, ਉਨ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਹਨ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ। ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਿਫਰ
84 ਜਨਮ ਲੈ ਹੁਣ ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਫਰ ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ,

ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕਨਕ ਨ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਹਮਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸਿਤਯੁਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਕ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹਨ। ਹੁਣ
ਇਹ ਤਪੱ ਿਸਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਿਦਲਵਾੜਾ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ
ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਿਲਖਦੇ ਵੀ ਹਨ - ਆਬੂ ਸਰਵ ਤੀਰਥ ਿਵੱ ਚ, ਸਭ
ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਤੀਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸ ਤੀਧਾਮ ਹੋਕੇ ਿਫਰ ਸਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੀਧਾਮ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਜੜ ਯਾਦਗਾਰ,
ਇਹ ਹੈ ਚੇਤੰਨ। ਜਦ ਤੁਸ ਚੇਤੰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤ ਿਫਰ ਇਹ ਮੰ ਿਦਰ ਆਿਦ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਿਫਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਸਰਗ ਪਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹ
ਚੱ ਕਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਪਰ ਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਹੁਣ ਵੇਖੋ
ਿਕੰ ਨ ਧਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਆਇਰਨ ਏਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਹੋ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਸਭ ਪੱ ਥਰਬੁਧੀ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ। ਤੁਸ ਹੀ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਸੀ,
ਤੁਸ ਹੀ ਿਫਰ ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਹੈ ਤ ਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ - ਕਾਮ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤੋ ਤ ਜਗਤਜੀਤ ਬਣਗੇ। ਮੁੱ ਖ ਇਹ
ਿਵਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਸਭ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਿਵਕਾਰੀ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬੱ ਚੇ, ਹੁਣ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਬਣੋ। 63 ਜਨਮ ਿਵਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰ ਿਤਮ ਜਨਮ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਮ ਸਰਗ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹ ਤ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ੀਮਤ ਤੇ
ਚੱ ਲੋ । ਮ ਜੋ ਕਹ ਉਹ ਸੁਣ।ੋ ਹੁਣ ਤੁਸ ਪੱ ਥਰਬੁਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸ
ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੀੜੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਚੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਿਜਵ ਿਜੰ ਨ ਹੋ। ਿਜੰ ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ - ਉਸਨ ਬੋਿਲਆ ਕੰ ਮ
ਿਦਉ, ਤ ਰਾਜਾ ਨ ਿਕਹਾ ਚੰ ਗਾ ਸੀੜੀ ਤਰੋ ਅਤੇ ਚੜੇ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਜੋ
ਸੀੜੀ ਚੜਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਸੀੜੀ ਬਣਾਈ! ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਿਵੱ ਚ 84 ਜਨਮ ਲੀਤੇ ਹਨ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਿਫਰ ਪਰ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਬਲ ਦੀ ਿਲਫਟ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਪਰ ਚੜ ਜ ਦੇ ਹੋ
ਿਫਰ ਥੱ ਲੇ ਉਤਰਨ ਿਵੱ ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਲਾਵ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੜਨ ਦੀ ਤ ਿਲਫਟ
ਹੈ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ। ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਆਿਹਸਤੇ - ਆਿਹਸਤੇ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣਨਗੇ। 5
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾ, ਿਫਰ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ। ਹੁਣ ਜਦਿਕ ਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ਤ ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕ ਨਹ ਬਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਮੇ ,ੁ ਕੋਧੇ ੁ ਵੀ ਹਨ ਨਾ।
ਿਵਕਾਰ ਨਾ ਿਮਲਣ ਤ ਿਫਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਅੱ ਗ ਲਗਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਅਬਲਾਵ ਤੇ ਿਕੰ ਨ ਅਿਤਆਚਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ 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. ਜ
 ਗਤ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਕਾਮ ਿਵਕਾਰ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।

ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।

2. ਿ ਜਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਇਵ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਸਹੀ

ਪਿਹਚਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੱ ਚੀ ਸੱ ਚੀ ਯਾਤਰਾ ਿਸਖਾਉਣੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਕਤੀ ਦਵਾਰਾ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤਵਾਸੀ
ਭਵ:
ਜੱ ਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ ਅਤੇ ਕਤੀ ਾਲੀ ਇਨਵ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਅੰ ਡਰਗਰਾ ਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਥੇ ਏਕ ਤਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਅੰ ਡਰਗਰਾ ਡ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਮ ਿਮਲੇ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਸੁਣਦੇ
- ਸੁਣਾ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਿਦੰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਭਾਨ ਤ ਪਰੇ ਸਾਈਲਸ
ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ
ਹਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਤ ਇੱ ਕ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀ ਅਤੇ ਕਤੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ
ਕਰਵਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਿਵੱ ਚ ਸਾਖ਼ ਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰੇਗਾ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਵਅਰਥ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ ਤ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰ ਆਤਿਮਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੀ
ਯੋਗਯੁਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ।
******

