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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਤ ਦੇਣ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ੇਰਨੀ ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਿਹੰ ਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹ । ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸ ਮੁਕਤੀਧਾਮ
ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ
ਿਹਮੰ ਤ ਨਾਲ ੇਰਨੀ ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਿਭਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਨ ਹੀਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵਖਾਓ ਪਭੂ...

ਤੀ। ਬੱ ਚੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਕਿਠਨਾਈ ਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ

ਦਰ - ਦਰ ਠਕਰ ਖਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਜਪ - ਤਪ - ਯੱ ਗ ਕਰਦੇ, ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਹੀ
ਬਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਰਾਤ, ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਿਦਨ। ਬਹਮਾ ਇਕੱ ਲਾ ਤੇ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ
ਹੈ ਤ ਜਰੂਰ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰ ਤੂ ਮਨੁੱਖ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਤੀਸਰਾ ਨਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਕਲਪ
ਪਿਹਲ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਿਫਰ ਬਣਨਗੇ। ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸ
ਹੋ। ਤੁਸ ਹੀ ਪੂਜਯ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ
ਪੂਜਯ ਨੂੰ ਵਰਿ ਪਵਰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਿ ਪਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮੰ ਨਦੀ
ਹੈ ਅਸ ਪੂਜਯ ਸੀ ਿਫਰ ਅਸ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਹ । ਪੂਜਯ ਤ ਪੁਜਾਰੀ ਿਫਰ ਪੂਜਯ ਬਣਦੇ ਹ । ਬਾਪ ਤ ਪੂਜਯ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹ
ਬਣਦੇ। ਤੁਸ ਕਹੋਗੇ ਅਸ ਪੂਜਯ ਪਾਵਨ ਸੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਿਫਰ 84 ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਦ ਕੰ ਪਲੀਟ ਪਿਤਤ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਜੋ ਆਿਦ - ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਹ ਸਮਝਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਿਕਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ
ਆਉਣਗੇ। ਇਵ ਕਨਵਰਟ ਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿ ਵ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਸਿਹਜ
ਹੈ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਮੱ ਥਾ ਖਪਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਟੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਆਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਣਗੇ। ਨਹ
ਤੇ ਮੰ ਨਣਗੇ ਨਹ । ਆਿਰਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਸੱ ਖ ਲੋ ਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਿਦ - ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਝਾੜ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ
ਸੈਕ ਨ ਹਨ। ਿਫਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ। ਟਾਲ - ਟਾਲੀਆਂ ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ
ਦਾ ਪਭਾਵ ਚੰ ਗਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਹੈ ਨਹ ਜੋ ਿਫਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ - ਭੈਣ
ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਅਸ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਭਾਈ - ਭਾਈ ਹ । ਿਫਰ ਭਾਈ - ਭੈਣ ਬਣਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਿਜਵ ਿਕ
ਨਵ ਿਸ ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਹਨ ਬਾਹਮਣ। ਨਵ ਿਸ ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱ ਚ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ
ਤੇ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਬਾਹਮਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਰੂਦਰ ਿਗਆਨ ਯਗ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਮਣ
ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਗੇਟ - ਗੇਟ ਗਡ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ
ਤੇ ਚੋਟੀ ਵਾਲੇ । ਆਦਮ ਬੀਬੀ, ਏਡਮ ਈਵ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤ ਪੂਜਯ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤ
ਵਧੀਆ ਯਾਦਗਾਰ ਮੰ ਿਦਰ ਿਦਲਵਾੜਾ ਮੰ ਿਦਰ ਹੈ। ਹੇਠ ਤਪੱ ਿਸਆ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹਨ, ਉਪਰ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਚੇਤੰਨ
ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹੋ। ਇਹ ਮੰ ਿਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਫਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬਣਨਗੇ।
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹ ਿਫਰ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਵ ਗੇ। ਉਹ ਜੜ ਮੰ ਿਦਰ, ਤੁਸ ਚੇਤੰਨ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ
ਹੋ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਿਦਰ ਇਹ ਠੀਕ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹ ਤ ਿਕੱ ਥੇ ਿਵਖਾਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਛੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਸਵਰਗ ਿਵਖਾਇਆ
ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਵਰਗ ਸੀ ਿਫਰ ਹੁਣ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਝੱ ਟ ਸਮਝਣਗੇ।
ਿਹੰ ਦੂਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤ ਅਨਕ ਤਰ ਦੇ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ ਕੱ ਢਣ ਲਈ।
ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਜਨ

ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹ , ਉਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹ ਤ ਬੀ . ਕੇ .ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ
ਸਮਝੋ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਮਨਾਭਵ ਦਾ ਮੰ ਤ ਹੀ ਬਸ
ਹੈ। ਪਰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮੰ ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ੇਰਨੀ ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਲੋ ਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ
ਿਵਲਾਇਤ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚੱ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ ।
ਬਹਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ, ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਸ ਇਹ ਮੰ ਤਰ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕਸੇ ਿਚੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਜਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਪਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਇਵ ਇਵ ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨ ਿਕਹਾ ਸੀ - ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਤਰ ਦੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ।
ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਧਨੀ ਿਬਗਰ ਸਭ ਿਨਧਨ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ... ਅੱ ਛਾ ਉਸਦਾ ਅਰਥ
ਕੀ? ਇਵ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਪਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ ਘਨਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੇ
ਲਈ ਤੁਸ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਤਤ ਹਨ। ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਵਰਗ
ਹੀ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤੋਪਧਾਨ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਸਤੋਪਧਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਕਾਈਸਟ ਦੇ ਿਪੱ ਛ ਜੋ ਅਨਕ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਹਲ ਸਤੋਪਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜਦ ਲੱਖ ਦੀ ਤਦਾਦ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਤ ਲ ਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਬਾਦ ਾਹੀ ਲੈ ਣ ਲਈ। ਉਨ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਵੀ ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਘੱ ਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਖ ਤ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਿਮਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੁਸ ਹਾਲੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ - ਸੁਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੀ
ਨਾ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਦ ਸਵਰਗ ਸੀ ਤ ਉਸ ਵਰਗਾ ਪਾਵਨ ਖੰ ਡ ਕੋਈ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਜਦ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਦ ਹੀ
ਈ ਵਰੀਏ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਲੜਾਈ ਆਿਦ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਲੜਨਾ - ਝਗੜਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਪਛ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਇਨ ਨਹ ਲੜੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਕੇ ਵੱ ਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਪਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਿਚੱ ਤਰ ਆਿਦ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਵਰਗ ਸੀ
ਉਹ ਿਫਰ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਿਕਵ ਬਿਣਆ ਹੈ, ਆਕੇ ਸਮਝੋ। ਭਾਰਤ ਸਦਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਰਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲੇ ਜ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹ । ਇਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਿਵੱ ਚ। ਬਾਪ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਾਸਤਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨ ਹੀ ਿਲਖੇ
ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨ ਪੜੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਿਲਖਣ ਜ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤ ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇੰ ਨ
ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਨਾਲ ਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਆਕੇ ਸਭਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤ ਥੇ 9 ਲੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ
ਝਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਿਫਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਇੰ ਨੀਆਂ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਿਕੱ ਥੇ ਗਈਆਂ? ਬਹਮ ਿਵੱ ਚ ਜ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਤ ਨਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉਹ ਸਭ ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਤਮਾ ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੈ। ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਅਿਵਨਾ ੀ ਪਾਰ ਨੂੰਿਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜੋ ਕਦੇ ਿਮੱ ਟ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਿਵਨਾ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਿਬੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਿਨਰਵਾਣ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਤ ਕੋਈ ਵੀ
ਜ ਦਾ ਨਹ , ਸਭਨੂੰ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਆ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦ ਮ ਆਕੇ ਸਭਨੂੰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ । ਿਪਛਾੜੀ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਹੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਰ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਫਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਿਵਨਾ । ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਿਰਆ
ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰ ਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋਗੇ ਤ ਉਨ ਿਵਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਟੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰੋਬਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਤ
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਨ ਤ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਿਰਆ
ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੈਪਿਲੰਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਹੋ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦਾ ਜੋ
ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗਵਾਨ ਬਾਪ ਹੀ ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮ ਪਿਤਤ
ਪਾਵਨ ਹ , ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਭ ਧਰਮ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇਹ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਛੱ ਡ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ
ਜਾਵੋਗ।ੇ ਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹ , ਫਲਾਣਾ ਹ - ਇਹ ਸਭ ਛੱ ਡੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਯੋਗ
ਅਗਨੀ। ਸੰ ਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਮ ਹੀ ਹ । ਤੁਸ ਸਾਰੇ ਹੋ ਪਿਤਤ,
ਿਨਰਵਾਣਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਿਬਗਰ ਆ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮਝਣ
ਨਾਲ ਹੀ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਵੋਗ।ੇ ਥੋੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਥੋੜਾ ਿਗਆਨ ਸਮਝਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਬਹੁਤ
ਿਗਆਨ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬਾਪ ਜੋ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਣਪਸਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਗਿਹਸਤ
ਿਵਵਹਾਰ ਤ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ। ਵਾਣਪਸਥ ਅਵਸਥਾ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਜਕਲ ਤ

ਛੋਟੇਪਨ ਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਹ ਤ ਪਿਹਲ ਬਾਪ, ਿਫਰ ਟੀਚਰ ਿਫਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਕ ਗੁਰੂ ਲੋ ਕੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਸਭ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ,
ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ - ਸਭ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਵੇਦ ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਾਰ ਸਮਝਾ ਦਾ
ਹ । ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ। ਪੌੜੀ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ, ਭਗਤੀ, ਿਫਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਜਦ
ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਛੱ ਡ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਵੋਗ?ੇ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰ ਿਨਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣੇ ਿਬਗਰ ਘਰ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤ ਬਾਦ ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ । ਿਵ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੀਰਸਗਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ - ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁਲਦੇ ਹਨ। ਿਜੰ ਨ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧੋਗੇ ਉਨ ਹੀ ਆਵਾਜ ਿਨਕਲਦਾ
ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਇੱ ਕ ਿਚੰ ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਹਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੜ ਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੜਾਈ
ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਦਦਗਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਪੁਰਾਣੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਜਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ!
।ਿਮੱ ਠ- ਿਮੱ ਠ ਿਸੱ ਕੀਲਧੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਡਮੋਰਕਿਨੰਗ । ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ
ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ।
ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਾਰ:1. ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਿਨਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਕਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹ ਹੈ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਸ ਨੂੰ
ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਭੁੱ ਲਣਾ ਹੈ।
2. ਿਨਰਵਾਣਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣੀ
ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਦੀ ਨ ਦ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਨਦਾਜੀਤ, ਚੱ ਕਰਵਰਤੀ ਭਵ:

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਸਾਖ ਾਤਮੂਰਤ ਬਣ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਕਵਰਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨ ਦਾਜੀਤ ਬਣੋ।
ਜਦ ਿਵਨਾ ਕਾਲ ਭੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਉਦ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਦੀ ਨ ਦ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ,ੋ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾਵ ਦੇ
ਦੁਖ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਦੀ ਨ ਦ ਨਹ ਆਵੇਗੀ। ਤ ਹੁਣ ਸਦਾ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਬਣ
ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਦੀ ਨ ਦ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਮੂਰਤ ਬਣੋ।
ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ, ਮਨ - ਵਾਣੀ - ਕਰਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਤੱ ਿਵਆ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣੋ ਤ
ਸਿਹਜਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ
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