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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਪੀਤ ਅਤੇ ਿਵਪੀਤ ਇਹ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੱ ਖਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਤ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਹੈ, ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ"
ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਿਕਹੜਾ ਨਾਮ ਿਦਆਂਗੇ?
ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੀਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲੇ ਤ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ ਦੀ ਪੀਤ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ ਦੀ ਪੀਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵ ਤ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ...

ਤੀ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤ ਪੀਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਹੀਏ। ਮਨੁੱਖ

ਤ ਉਨ ਯਾਤਰਾਵ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਚਅਤਾ ਨੂੰ
ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਰਿਚਅਤਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜ ਪੀਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੀਤ
ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਕਰਣਗੇ। ਿਜਨੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ
ਹੈ ਨਾ। ਿਵਨਾ ਕਾਲੇ ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਅਤੇ ਿਵਨਾ ਕਾਲੇ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਿਵਨਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੀਤਾ
ਐਪੀਸੋਡ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨ ੀਿਕ ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕੰ ਟਾਸਟ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਹਨ! ਹੁਣ ਗੀਤਾ
ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਪਰਮਿਪਤਾ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਿਸਰਫ਼ ਿ ਵ ਅੱ ਖਰ ਨਹ ਿਲੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿ ਵ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ
ਹਨ ਇਸਲਈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਿਲੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪੀਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰਮਿਪਤਾ ਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਲੋ ਕ
ਿ ਵੋਹਮ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਨਾਲ ਪੀਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹ ।
ਪੀਤ ਅਤੇ ਿਵਪੀਤ ਇਹ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ
ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਵ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤ ਉਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਤੱ ਤਪਰ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੇ
ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਪੀਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਸ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹ । ਬਹਮਾ ਦੀ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਨ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਪੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਪੀਤ ਨਹ ਹੈ ਤ ਗੋਇਆ ਿਵਪੀਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵਨਸੰ ਤੀ। ਿਜਨ ਦੀ ਬਾਪ ਨਾਲ
ਪੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਿਜੰ ਨੀ ਪੀਤ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਯਾਦ ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ
ਪੀਤ ਨਹ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ
ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਰਾਜਾਈ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਿਵਨਾ ੀ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹਨ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸਭਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ,
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਵ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵਜੇ ਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਨਾਲ
ਪੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਣਗੇ। ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪੀਤ ਅਤੇ ਿਵਪੀਤ ਦਾ ਮਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੋਇਆ ਪੀਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੋ। ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰਿਚਅਤਾ ਬਾਪ ਹੀ ਯਾਦ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤ ਰਿਚਅਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹ , ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਬਹਮ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਚਅਤਾ ਤ ਸਭਦਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ
ਸਭ ਤ ਹੈ ਰਚਨਾ। ਜੋ ਨਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਚਅਤਾ ਬਾਪ। ਬਹਮਾ, ਿਵ ਨੂੰ, ੰ ਕਰ ਦਾ ਵੀ ਿਚੱ ਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ
ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨ ਜੋ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਪਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਿਪਤਾ ਪਮਾਤਮਾ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵ
ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਣ ਪਰ ਪਰਮਿਪਤਾ ਕਿਹ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਹੈ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ
ਨਾਲ, ਨਾ ਿਕ ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅ ਰੀਰੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪੀਤ ਅਤੇ
ਿਵਪੀਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਸਰਿਵਸ ਤੇ। ਚੰ ਗੀ ਪੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਕਰਣਗੇ, ਉਦ ਿਵਜੇ ਤੀ ਕਹੋਗੇ।
ਪੀਤ ਨਹ ਤ ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਪੱ ਦ ਵੀ ਘੱ ਟ। ਘੱ ਟ ਪੱ ਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਚ ਪੱ ਦ ਤ ਿਵਨ ੰ ਤੀ। ਉਵ ਿਵਨਾ

ਤ ਸਭਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਪੀਤ ਅਤੇ ਿਵਪੀਤ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਰਿਚਅਤਾ ਬਾਪ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਹੀ ਿ ਵ
ਪਮਾਤਮਾਏ ਨਮ: ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿ ਵਜੇਯੰਤੀ ਵੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ੰ ਕਰ ਜੇਯੰਤੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹ ਹੈ। ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦਾ ਵੀ
ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਿਵ ਨੂੰ ਦੀ ਜੇਯੰਤੀ ਨਹ ਮਨਾ ਦੇ, ਿਕ ਨ ਦੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ - ਿਕ ਨ ਅਤੇ ਿਵ ਨੂੰ
ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਿਵਨਾ ਕਾਲੇ ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ। ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੀਤ ਅਤੇ ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਧੰ ਧਾ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਾਮ ਦਾ ਵ ਤ 6 ਤ 7 ਤੱ ਕ
ਚੰ ਗਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰ ਗ ਆਿਦ ਵੀ ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ
ਸਵੈ ਆਤਮਾ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਨ ਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਰਾਮ ਿਸਮਰ ਪਭਾਤ
ਮੋਰੇ ਮਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਜਦ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕਰਨ ਉਦ ਤ
ਕਿਹਣ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਿਕੰ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ
ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿਰਚੈ ਦੇਣਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਖਾਦ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਰਸਟੇਜ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਪੀਤ ਨਹ ਹੈ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ
ਦੇਹ ਿਵੱ ਚ ਪੀਤ ਹੈ ਜ ਿਮੱ ਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀਆਂ ਆਿਦ ਨਾਲ ਪੀਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਪੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਬਾਪ
ਨਾਲ ਪੀਤ ਨਹ ਤ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ ਅਤੇ ਬੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਹੇ
ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਪਮਾਤਮਾ ਕਿਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ । ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਤਰ
ਿਵੱ ਚ ਉਪਰ ਪਰਮਿਪਤਾ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਖਣਾ ਹੈ ਤ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣਾ
ਸੈਪਿਲੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੋ ਤ ਬਾਪ ਤ ਆਕੇ ਵਰਸਾ ਲਵੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹ ਇਸਲਈ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹੈ
ਨਹ । ਪਾਪ ਵੱ ਧਦੇ - ਵੱ ਧਦੇ ਇੱ ਕਦਮ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤ ਉਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ।
ਉਨ ਦੀ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਬੁੱ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੁੱ ਧੀ ਭਟਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਤਮੋਪਧਾਨ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ
ਬੈਠ ਹਨ ਤ ਵੀ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹ ਕਹ ਗੇ ਿਕ ਿਕ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ
ਕਰਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸੀ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਿ ਵਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦ ਤ
ਿ ਵਜਯੰ ਤੀ ਵੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਿਕ ਨ ਰਾਮ ਆਿਦ ਸਭ ਹੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਦ ਤ ਮਨਾ ਦੇ ਆ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਿ ਵਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਆਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦੀ ਬਾਦ ਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਵ ਕੋਈ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਗਵਾਨ
ਿਕਵ ਆਕੇ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ
ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਆਿ ਕ ਹੋ। ਮ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਧੱ ਕੇ ਖ ਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਤ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੀ ਨਹ । ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ - ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਦੱ ਿਸਆ ਸੀ। ਿਕ ਨ ਤ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸਦੇ ਨਹ । ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪੀਤ ਿਕਵ ਜੁਟੇ ਉਹ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਪ ਆਕੇ
ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਆ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਿ ਵ ਜੇਯੰਤੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚ ਤੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਭਗਵਾਨ,
ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਿ ਵ ਇਸਲਈ ਤੁਸ ਿਲੱਖਦੇ ਹੋ ਿ ਵ ਜੇਯੰਤੀ ਹੀ ਹੀਰੇ ਤੁਲਏ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭਦੀ ਜੇਯੰਤੀ ਹੈ ਕੌ ਡੀ ਵ ਗੂੰ । ਇਵ
ਿਲਖਣ ਨਾਲ ਿਵਗੜਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ ਿ ਵ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਤੁਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ।
ਕੋਈ - ਕੋਈ ਬੱ ਚੇ ਪੂਰਾ ਨਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਿਹਚਾਰੀ ਪਿਹਲਾ ਵਾਰ ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਤੋੜ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕਦਮ ਉਪਰ ਤ ਥੱ ਲੇ ਿਡੱ ਗ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਹਧਾਿਰਆ ਨਾਲ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ
ਅਟਕ ਪਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਪ ਤ ਿਵਪੀਤ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਤ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਇੱ ਕ ਿਵਿਚੱ ਤਰ ਿਵਦੇਹੀ ਬਾਪ ਨਾਲ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀਤ
ਰੱ ਖਣਾ ਨੁਕਸਾਨਕਾਰਕ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਉਪਰ ਤ ਟੁੱ ਟਦੀ ਹੈ ਤ ਥੱ ਲੇ ਿਡੱ ਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤ ਸਹੀ ਨਾ। ਿਵਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ਤ ਿਜਵ ਬਦਬੂ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ - ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਫਸਣ ਦੀ। ਨਹ ਤ ਸਰਿਵਸ
ਿਵੱ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਨ ਕਲ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝਾਇਆ - ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌ ਣ? ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਜੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਿ ਵ ਜ ੀਿਕ ਨ? ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤ ਿ ਵ ਹੈ ਤ ਉਨ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਦਵੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌ ਣ? ਿ ਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹ ਗੇ ਪੀਤ
ਬੁੱ ਧੀ। ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਲੈ ਕ ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਯੁਕਤੀਆਂ ਉਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਵਚਾਰ
ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਈ ਬੱ ਚੇ ਤੁਰਦੇ - ਤੁਰਦੇ ਰੁੱ ਸ ਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤ ਪੀਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤ ਪੀਤ ਟੁੱ ਟ ਪਦੀ, ਰੁੱ ਸ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਤ
ਿਵਗੜੇ ਤ ਕਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹ ਕਰਣਗੇ। ਿਚੱ ਠੀ ਵੀ ਨਹ ਿਲਖਣਗੇ। ਗੋਇਆ ਪੀਤ ਨਹ ਹੈ। ਤ ਬਾਬਾ ਵੀ 6-8 ਮਾਸ ਿਚੱ ਠੀ ਨਹ
ਿਲਖਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ! ਨਾਲ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੁਰਸਤ ਨਹ ਤ ਤੁਸ ਕੀ ਪੱ ਦ
ਪਾਵੋਗ।ੇ ਪੱ ਦ ਿਭ ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਬਾਬਾ ਨ ਬੜੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪਦ ਦੱ ਸੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ ਉਹ ਹਨ ਥੋੜੇਹੀ। ਹੁਣ ਤ ਫ਼ੇਰ

ਤ ਮਾਲਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਰਿਵਸਏਬੁਲ ਦੀ ਤ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਬਾਦ ਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ
ਹਮਿਜਨਸ ਵੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਮਸਲ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅੰ ਨ ਦਾਤਾ, ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ ਹੈ ਜਗਤ
ਅੰ ਬਾ, ਉਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਘਨਰੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਚ ਪੱ ਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਤੁਸੀ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਕੌ ਣ - ਕੌ ਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਰਿਵਸ ਕਰੋਗੇ ਤ ਬਾਪ ਵੀ ਉਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ। ਸਰਿਵਸ ਹੀ
ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਬਾਪ ਯਾਦ ਿਕ ਕਰਨ! ਬਾਪ ਯਾਦ ਉਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ - ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵੋਗੇ ਤ ਉਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰੇ ਤ ਲਵੋਗੇ ਤ
ਿ ਵਬਾਬਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਭਵ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਚੀਜ਼ ਰੱ ਖਣੀ
ਨਹ ਚਾਹੀਦੀ। 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. ਇੱਕ ਿਵਦੇਹੀ ਿਵਿਚੱ ਤਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਿਦਲ ਦੀ ਸੱ ਚੀ ਪੀਤ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰਹੇ - ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਿਹਚਾਰੀ ਕਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ

ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ।

2. ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਪ ਤ ਰੁੱ ਸਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਸਰਿਵਸੇਬੁਲ ਬਣ ਆਪਣਾ ਭਿਵੱ ਖ

ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ

ਕੋਲ ਨਹ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਦਾ ਸਨਹੀ ਬਣ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਮਹਨਤ ਜ ਮੁ ਿਕਲ ਤ ਮੁਕਤ ਭਵ:
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਸਦਾ ਸਨਹੀ ਹਨ ਉਹ ਲਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁ ਿਕਲ ਤ ਸਦਾ ਬਚੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਨ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਪਿਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨ ਹੁਣ ਤ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਸਨਹੀ ਆਤਮਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣ
ਜ ਦੀ ਤ ਪਿਕਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿਕ ੳ◌ੁਹ ਸਨਹੀ ਦਾ ਵ ਤ ਜ ਸੰ ਕਲਪ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ
ਲਗਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਹਰ ਸਮ, ਹਰ ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਤੀ। ਸਨਹੀ ਆਤਮਾਵ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਾਪ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੰ ਕਲਪ ਤ ਵੀ ਅਧੀਨ ਨਹ ਹੋ
ਸਕਦੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਬਣੋ ਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਵੀ ਮਨਰੰ ਜਨ ਦਾ ਖੇਡ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ।
******

