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ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਹਰਕੇ ਸੁਖ ਦੇਣ, ਇਸਲਈ ਤੁਸ ਦੁੱ ਖਹਰਤਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਿਨ ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਹ ਸਦਾ ੀਮਤ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 2- ਕਦੇ ਹੱ ਠ ਨਹ ਕਰਨਗੇ। 3- ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਿਤਲਕ ਦੇਣ ਦੇ
ਲਈ ਪੜਾਈ ਪੜਕੇ ਗੈਲਪ ਕਰਣਗੇ। 4- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹ ਪਾਉਣਗੇ। 5- ਸਭ ਦੇ ਪਤੀ
ਰਿਹਮਿਦਲ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਬਨਣਗੇ। ਉਨ ਨੂੰ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ ਹੋਵੇਗਾ। 6- ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱ ਛ ਕੰ ਮ
ਨਹ ਕਰਨਗੇ। ਲੜਣਗੇ ਨਹ ਝਗੜਣਗੇ ਨਹ ।
ਤੁਮਨ ਰਾਤ ਗੰ ਵਾਈ ਸੋਕੇ...

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਬੈਠ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾ ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵ

ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। " ਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ " ਇਵ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਣਾ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹ । ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ
ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਬੈਠ ਹ । ਿਜਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਈ - ਭਾਈ ਵੀ ਸਮਝਦੇ
ਹਨ, ਅਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਹ । ਬਾਪ ਇੱ ਕ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਸਮਝਣ ਨਾ ਉਦ ਤੱ ਕ
ਸਮਝਣ ਵੀ ਿਕਵ? ਤੁਸ ਵੀ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇ ਹੋ ਉਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਹੋ ਬਾਹਮਣ - ਬਾਹਮਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਮ ਹੀ ਹੈ
ਬਹਮਾਵੰ ੀ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ। ਿ ਵ ਦੀਆਂ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ ਵਕੁਮਾਰ ਜ ਿ ਵਕੁਮਾਰੀ ਨਹ
ਕਹ ਗੇ। ਇਹ ਅੱ ਖਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜ ਦਾ। ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ ਿ ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀ
ਉਦ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਿ ਵ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਤ ਿਨਰਾਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵ ਹਨ ਹੀ। ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਸਭ
ਆਤਮਾਵ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ ਸਾਲੀਗਾਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਫਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੇ
ਹਨ ਿਜਸਮਾਨੀ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਹੋ ਕੁਮਾਰ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ। ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਉਦ ਬਣਦੇ ਜਦ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ
ਹੋ ਤੁਸ ਬੀ . ਕੇ. ਹੋ ਇਸਲਈ ਭਾਈ - ਭੈਣ ਕਹਾ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ
ਪਾਵਨ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਿਜੰ ਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਤਮਾਵ ਬਹਮ ਮੁੱ ਖ ਤ ਇਹ
ਨਾਲੇ ਜ ਪੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਿਕ ਨ ਪੜਾ
ਸਕਦੇ, ਨ ਿਕ ਨ ਦਵਾਰਾ ਬਾਪ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਨ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਿਪੰ ਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ।
ਿਕ ਨ ਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮ - ਬਾਪ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਿਪੰ ਸ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਿਕ ਨ ਜਯੰ ਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰ ਿਦਰ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਝੂਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾਵ ਜਾਕੇ ਗੋਲਕ ਿਵੱ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱ ਜਕਲ ਕਾਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਕ ਨ ਵ ਗੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ ਆਿਦ ਪਾਕੇ ਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱ ਚ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਕ ਨ ਅਤੇ
ਕਾਈਸਟ ਰਾ ੀ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹ ਤ ਿਕ ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਾਈਸਟ ਦੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ
ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਈਸਟ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਈਸਟ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨ ਤ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਪਵੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਵ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਿਹਲ ਕਾਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਨਹ ਿਵਖਾ ਦੇ ਸਨ। ਕਰਾਸ ਤੇ ਿਵਖਾ ਦੇ
ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਵ ਮਾਰ ਨਹ ਸਕਦਾ, ਤ ਿਕਸਨੂੰ ਮਾਿਰਆ?
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ ਿਮਿਲਆ। ਸਤੋਪਧਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖ ਿਕਵ ਿਮਲ ਸਕਦਾ। ਉਸਨ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇੰ ਨ
ਦੁਖ ਭੋਗੇ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਤੋਪਧਾਨ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਚੁਕਤੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਬਾਪ ਸਭਨੂੰ
ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਥ ਸਤੋਪਧਾਨ ਆਤਮਾ ਆਕੇ ਦੁਖ ਭੋਗ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ
ਹੈ ਤ ਦੁਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਿਕਸਨ ਿਕਹਾ? ਇਸ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਤ ਇਵ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਹਣਗੇ - ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਖ ਹੈ। ਸਵ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤ ਪਮਾਤਮਾ ਿਕਵ ਦੁਖ
ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੁਖ ਹਰੋ, ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਖ ਹਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਵਰਹੇਲਦੀ
ਵੈਲਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਤ ਹੈਲਦੀ - ਵੈਲਦੀ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਥੇ ਕੋਈ ਿਸ ਟੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਥੇ ਤ ਹੈ ਹੀ ਤੀ।
ਤੀ ਸਵਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ, ਸਭਦੇ ਦੁਖ ਹਰਕੇ ਸੁਖ ਦੇਣ। ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਤੁਸ
ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਹ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਹੈ ਪਤੱ ਖ। ਇਹ ਜੋ ਗਾਇਨ ਹੈ - ਯੁੱ ਧ ਦੇ

ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਮਰਣਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨਾ
ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਪਰੰ ਤੂ ਗੀਤਾ ਿਵੱ ਚ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਮੰ ਨਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਨ ਿਕਸਨੂੰ ਿਕਹਾ? ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਦੋਵ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ। ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸ
ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਿਸੱ ਖ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਤ ਿਸੱ ਖ
ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਉਦ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਤ ਆਕੇ ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ। ਿਜਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਦੇ ਸਨ ਤ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਸਨ - ਤੁਸ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ ਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆ ਸਕੋਗੇ।
ਬਾਕੀ ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਾ ਬਣੋਗ।ੇ ਨਹ , ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹ ਸਕੋਗੇ। ਉਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਿਗਆਨ
ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਈ ਟ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਿਸੱ ਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਦੀ ਜੈ
ਕਹੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਪਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਹ ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਲੈ ਣਗੇ ਤ
ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ - ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ। ਉਹ ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮ ਜੋ ਸੁਖਧਾਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰੋਗੇ ਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਉਸ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਨਾ
ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿ ਵਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ
ਜਾਵੋਗੇ ਮੁਕਤੀਧਾਮ। ਿਫਰ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ
ਹੈ, ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਆਤਮਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹ , ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਤ ਖੁ ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਤ ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ ਧਰਮ।
ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਿਕੰ ਨਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਪਾਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਪੱ ਥਰ
ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ ਤ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਾ ਦੇ ਹ । ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਜਰੂਰ
ਸਥਾਪਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੂੰਧ ਹੈ ਤ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਲੜਨ - ਝਗੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਰਿਹਣਾ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸ ਸਸੁਰਘਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਵਨਵਾਹ ਿਵੱ ਚ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੀਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਰ ਦਾ ਅਿਭਮਾਨ ਵੀ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ , 84 ਜਨਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੋਣ - ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਤ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਅਨਕ ਧਰਮ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ
ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਿਫਰ ਤ ਸਵਰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ ਜਾਕੇ ਭਿਵੱ ਖ਼ਵਾਣੀ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ। ਤ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।
ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆਇਆ ਹ ਅਤੇ ਸਭਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ - ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤ
ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਕੱ ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ
ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋਈ ਨਹ ਹੈ ਤ ਿਵਨਾ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੁਨ
ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਕੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਭ ਦੇ ਕੰ ਨ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ, ਬੰ ਬਜ ਵੀ ਚੱ ਲ ਜਾਣ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨ ਚੇ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦ ਤੱ ਕ ਿਵਨਾ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਿਵ ਵ ਿਵੱ ਚ ਤੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਿਵ ਵ ਿਵੱ ਚ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਤ ਿਵ ਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਹੈ ਿਵ ਵ ਿਵਿਦਆਿਲਆ। ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਨੂੰ ਤੁਸ ਨਾਲੇ ਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇ (
ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ) ਹਨ। ਉਹ ਲੋ ਕੀ ਤ ਕਲਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੱਖ ਵਰੇ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦੀ ਮਰ ਪੂਰੇ
5000 ਵਰੇ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਪਿਹਲ ਹੈਿਵਨ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ, ਬੋਧੀ ਆਿਦ ਸਭ ਦਾ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਕੱ ਢਦੇ
ਹਨ। ਉਨ ਤ ਪਿਹਲ ਦੂਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹ । ਤੁਸ ਅੰ ਗੇ ਅੱ ਖਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਝਗੜੇ ਆਿਦ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਝਗੜਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਿਨਧਨ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰੋਗੇ 21 ਜਨਮ ਦੇ
ਲਈ ਪਾਲਬੱ ਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਣਗੇ - ਝਗੜਣਗੇ ਤ ਚ ਪਦਵੀ ਵੀ ਨਹ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਸਜਾਵ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ
ਗੱ ਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਿਵਲਾਇਤ ਦਾ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿਹਣਗੇ ਬੱ ਚੇ ਹਾਲੇ ਤ ਵਨਵਾਹ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਮਾਲ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਬਾਪ ਤ ਰਾਈਟ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਾ ਿਕ ਇਹ ਗੱ ਲ ਠੀਕ ਨਹ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਸ ਇਹ ਆਸ ਿਕ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਥੇ
ਤ ਬਹੁਤ ਿਸੰ ਮਪਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਨਹ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,

ਬਾਬਾ ਜੋ ਕਹੇ, ਿਬਮਾਰੀ ਆਿਦ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਫਰ ਵੀ ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ੀਮਤ ਤੇ ੀਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਿਨ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਪ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕਿਲਆਣ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਥ ਪਾ ਡ ਬਣਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ
ਵਰਥ ਨਾਟ ਏ ਪੈਨੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਪਾ ਡ ਬਣਨ ਲਾਇਕ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਵੇਲਊ ਨਹ ਤ ਥੇ ਵੀ ਵੇਲਊ ਨਹ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਿਵਸੇਬਲ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਿਵਸ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਰਿਹਮ ਿਦਲ,
ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਤੁੱ ਛ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਪਦਵੀ ਵੀ ਤੁੱ ਛ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਵ ਨਹ , ਸਾਡਾ ਤੇ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਹਨ ਹੀ ਬੀ. ਕੇ.। ਿ ਵਬਾਬਾ ਬਹਮਾ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਸ ਫ ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤ ਮੁਰਲੀ ਿਕਵ ਸੁਣਨਗੇ ਿਫਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੜਨਗੇ ਨਹ ਤ ਪਦਵੀ ਕੀ
ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਭ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਚ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੇ ਵੀ ਤੇ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪਦਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਤ
ਸਭਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੋਏ ਿਬਗਰ ਤੀਧਾਮ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੀ।
ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਸਭਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਚੱ ਲੋ , ਕੀ ਭਾਵ ਹਾਲੇ ਨਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਜਰੂਰ
ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਿਵਘਨ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣ - ਤੁਸ ਡਰਨਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਨਵ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤੁਸ ਗੁਪਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਰਿਵਸੇਬਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਖੁ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪੇ
ਰਾਜਿਤਲਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ੀਮਤ ਤੇ, ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਹੱ ਠ ਚੱ ਲ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਿਵੱ ਚ ਨਹ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਸਰਿਵਸੇਬਲ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਸਟੂਡਟ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਿਹਣਗੇ ਨਾ, ਪੜਕੇ
ਗੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਕਾਲਰਿ ਪ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੀ ਵੱ ਡੀ
ਸਕਾਲਰਿ ਪ 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. ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਸੰ ਪਲ ਸਧਾਰਨ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਵਨਵਾਹ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹ ਰੱ ਖਣੀ

ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਲਾਅ ਨਹ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਲੜਨਾ - ਝਗੜਨਾ ਨਹ ਹੈ।

2. ਿਵਨਾ

ਤ ਪਿਹਲ ਨਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਿਵ ੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣੋ।
ਵਰਦਾਨ:ਬਾਪ ਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਤਲਕ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਿਦਲਤਖਤਨ ੀਨ ਭਵ:
ਭਾਿਗਆਿਵਧਾਤਾ ਬਾਪ ਰੋਜ ਅੰ ਿਮਤਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਤਲਕ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ।
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਚੇ ਕਦੇ ਿਮਹਨਤ ਜ ਮੁ ਿਕਲ ਬਦ ਮੂੰ ਹ ਤ ਤ ਕੀ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਹ ਿਲਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਹਜਯੋਗੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਲਿਸਖ ਤ ਨਹ ਬਣੋ, ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣੋ।
ਅਿਹਮਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਹਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਵ ਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹ ਸੋਚ,ੋ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਘੜੀ ਿਨ ਚਤ ਕਰੋ।
******

