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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਤਮ ਤੇ ਤਮ ਪੁਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤ ਤਮ ਪੁਰ ਹਨ ਇਹ ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਇੱ ਕ ਗੁਪਤ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਆਿਦ - ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ - ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ
ਨਾਲ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਕੇ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਜੰ ਗਲ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨਹ ।
ਆਿਖਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਇਆ ਅੱ ਜ...

ਰੀਰ ਦਵਾਰਾ। ਆਤਮਾ ਰੀਰ
ਿਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪੁਰ ੋਤਮ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਰੀਰ ਲੈ ਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੁਰ ੋਤਮ ਯੁਗ ਵੀ ਕਹ ਗੇ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦੇ ਬਾਦ ਿਫਰ ਸਿਤਯੁਗ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ
ਵੀ ਪੁਰ ੋਤਮ ਯੁਗ ਕਹ ਗੇ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਪੁਰ ੋਤਮ ਯੁਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ ਜਰੂਰ ਉਹ
ਵੀ ਪੁਰ ੋਤਮ ਯੁੱ ਗ ਹੋਇਆ। ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਤੁਸ ਪੁਰ ੋਤਮ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹੋ। ਪੁਰ ੋਤਮ ਮਤਲਬ ਤਮ ਤੇ ਤਮ ਪੁਰ ਇਹ ਰਾਧੇ - ਿਕ ਨ ਅਤੇ ਲਕ ਮੀ -ਨਾਰਾਇਣ ਹਨ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੈ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰ ਨਣਗੇ ਬਰੋਬਰ ਇਹ ਹੈਿਵਨ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਖੁਦ
ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਵਰਗ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹ । ਆਪੇ ਹੀ ਿਸੱ ਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਿਗਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਹੈਿਵਨ ਤ ਜਦ ਬਾਪ ਸਥਾਪਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਤ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ । ਦੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਨਾ - ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਰੇ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਲ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਇਨ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਸੀ ਿਫਰ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਓਮ

ਤੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਬੈਠ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤ ਜ਼ਰੂਰ

ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਿਮੱ ਠ ਲਾਡਲੇ ਬੱ ਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਿਤਤ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹੇਲ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹਾਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ
40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤ ਜਰੂਰ ਕਲਯੁਗ ਵਾਸੀ ਕਹ ਗੇ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਿਵਚਾਰੇ ਘੋਰ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਹਨ। ਿਪਛਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਅੱ ਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰ ਾਰਥ
ਅਨੁਸਾਰ। ਿਜੰ ਨੀ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਠਕੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਪੇਮ ਦੇ ਅੱ ਥਰੂ ਵੀ ਆਉਣ ਿਕ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਆਕੇ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਤੁਸ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਤ ਛੁਡਾ ਦੇ
ਹੋ। ਅਸ ਿਵ ੇ ਸਾਗਰ ਿਵੱ ਚ ਗੋਤੇ ਖ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਆਏ ਹ । ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਰੋਰਵ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨ ਸਾਰੇ ਚੱ ਕਰ
ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮੂਲਵਤਨ ਕੀ ਹੈ - ਉਹ ਵੀ ਆਕੇ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਤੁਸ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ
ਕੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਜੰ ਗਲ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਅੱ ਲਾ, ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਬਗੀਚਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਤ ਿਫਰ ਕੰ ਡਾ ਕੌ ਣ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ? ਰਾਵਣ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੰ ਗਲ ਹੈ।
ਜੰ ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਜਾਨਵਰ, ਿਬੱ ਛੂ ਆਿਦ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਖੌਫਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਆਿਦ ਹੁੰ ਦੇ ਨਹ । ਾਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤ
ਬਹੁਤ ਗੱ ਲ ਿਲਖ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਸੱ ਪ ਨ ਡੰ ਿਗਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਿਕ ਨ ਨੂੰ ਿਫਰ ਦਵਾਪਰ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਪ
ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖ ਚੀਜ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਬਹਮਾ, ਿਵ ਨੂੰ, ੰ ਕਰ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਨਹ , ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਇੱ ਕ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹ ਗੇ। ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਦਗਤੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਦਗਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਗਾ ਹਨ - ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀਧਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਗੁਪਤ। ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਆਿਦ - ਸਨਾਤਨ - ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਸਭ
ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲੇ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਤ ਹੈ ਨਹ , ਇਸਲਈ ਇਨ ਨੂੰ ਿਨਰਾਕਾਰ ਗੌਡ ਫਾਦਰ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਨ ਸਾਕਾਰੀ। ਇਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰਪੋਰੀਅਲ ਗੌਡ ਫਾਦਰ, ਇਨਕਾਰਪੋਰੀਅਲ
ਆਤਮਾਵ ਦਾ। ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹੋ। ਬਾਪ ਵੀ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਨ ਗੁਪਤ। ਬਾਪ ਹੀ ਆਕੇ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਆਣ
ਹੈ ਹੀ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ - ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਨਮਨਾਭਵ। ਬਸ, ਬਾਪ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਬਿਣਆ, ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਅੰ ਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਅਲਫ਼
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤ ਵਰਸਾ ਜਰੂਰ ਹੈ - ਸਿਤਯੁਗੀ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰਪੁਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਿਕੰ ਨ ਮਨੁੱਖ ਜ ਦੇ
ਹਨ, ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਿਕੰ ਨ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ । ਸਭ ਹੈ ਠੱਗੀ। ਸੱ ਚ ਦੀ ਰੱ ਤੀ ਵੀ ਨਹ । ਗਾਇਆ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਝੂਠੀ
ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਇਆ… ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ। ਇਹ ਵੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ
ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਿਹਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱ ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਸੱ ਚੀ - ਸੱ ਚੀ ਸਤ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਝੂਠ - ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ।
ਅਜਕਲ ਝੂਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ੋ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਚਮਕ ਅਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸੱ ਚੇ ਤ ਵੀ ਚੰ ਗੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਪੱ ਥਰ ਪਿਹਲ ਨਹ ਸਨ। ਿਪਛਾੜੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਲਾਇਤ ਤ ਆਏ ਹਨ। ਝੂਠ ਸੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਰਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਨਹ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ ਵੀ ਨਕਲੀ ਿਜਨ
ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੋਤੀ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਝੂਠ ਿਨਕਲੇ ਜੋ ਜਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰ ੇ ਨਹ
ਰਿਹੰ ਦਾ। ਸੰ ੇ ਵਾਲੇ ਿਫਰ ਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹ । ਪਦਰ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਦੁਕਾਨ
ਖੋਲੋ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਚੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤੁਸ ਸੱ ਚੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਮਨੁੱਖ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਵੀ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਸਟਰ ਖੋਲੋ। ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਇਵ
ਨਹ ਕਹ ਗੇ ਭਗਤੀ ੁਰੂ ਤ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਹ । ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਦਗਤੀ ਮਤਲਬ ਿਦਨ। ਥੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ
ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਸਨ। ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਅਤੇ
ਚੰ ਦਵਨ ੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਿਣਆ। ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਿਖ਼ਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਇਆ ਅੱ ਜ ਸੰ ਗਮ ਦਾ,
ਜੋ ਅਸ ਆਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਮਲੇ । ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਪਾਓਣ ਲਈ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਇਵ ਨਹ
ਕਹੋਗੇ - ਆਿਖਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਇਆ ਅੱ ਜ। ਉਹ ਲੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਟੂਡਟ ਦਾ ਨਵ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ। ਇਸਲਈ
ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ ਤੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੱ ਥਰ ਆਿਦ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੰ ਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ
- ਪਿਹਲ ਸਟੂਡਟ ਹੀ ਅੱ ਗੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੂਿ ਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦਾ ਨਵ ਖ਼ੂਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਨਊ ਬਲੱਡ
ਦੀ ਤ ਗੱ ਲ ਹੈ ਨਹ । ਉਹ ਹੈ ਬਲੱਡ ਕੁਨਕ ਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਨਕ ਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ
ਮਹੀਨ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹ । ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਈ ਵਰੀਏ ਬਰਥਡੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਿਜਸਮਾਨੀ ਬਰਥਡੇ ਕਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਿਖਲਾਵ ਗੇ। ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ
ਆਸੁਰੀ ਜਨਮ, ਇਹ ਹੈ ਈ ਵਰੀਏ ਜਨਮ। ਰਾਤ - ਿਦਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਜਦ ਿਨਸਚੇ ਬੈਠ। ਇਵ ਨਹ ਇ ਵਰੀਏ ਜਨਮ
ਮਨਾਕੇ ਿਫਰ ਜਾ ਆਸੁਰੀ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਪੈਣ। ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਈ ਵਰੀਏ ਜਨਮ ਮਨਾ ਦੇ - ਮਨਾ ਦੇ ਿਫਰ ਰਫੂ - ਚੱ ਕਰ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਤੇ ਮੈਿਰਜ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਿਜਵ ਚੰ ਗਾ ੁਭ ਕੰ ਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਹਨੁਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ
ਿਦਨ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਵੰ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਈ ਵਰੀਏ ਬਰਥ ਡੇ ਬਾਹਮਣ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ , ਅਸ ਬਰਥ ਡੇ ਮਨਾ ਦੇ ਹ ਤ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ
ਬੱ ਚੇ ਿਨ ਚੇਬੁੱਧੀ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸੁਰੀ ਜਨਮ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੱ ਕਾ ਿਨ ਚੇ ਬੁੱ ਧੀ ਹੈ ਤ । ਬਸ ਅਸ ਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਿਫਰ ਅੰ ਤ ਮਤੀ ਸੋ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਮਿਰਆ ਤ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਨਹ ਤ ਅੰ ਤਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤੀ ਿਸਮਰੇ… ਇਹ ਵੀ ਗੰ ਥ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਿਫਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅੰ ਤ ਸਮ ਗੰ ਗਾ ਦਾ ਤਟ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਸਭ ਹਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਰੀਰ ਛੁੱ ਟੇ ਤ ਵੀ ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਹੋ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬਾਪ ਅਤੇ ਚੱ ਕਰ ਯਾਦ ਹੋਵ।ੇ ਸੋ ਜਰੂਰ ਜਦ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ
ਰਹੋਗੇ ਤ ਹੀ ਤੇ ਅੰ ਤਕਾਲ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਵਾਿਪਸ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਅ ਰੀਰੀ ਹੋਕ।ੇ ਇੱ ਥੇ ਪਾਰ ਵਜਾ ਦੇ - ਵਜਾ ਦੇ ਸਤੋ ਪਧਾਨ ਤ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਿਫਰ ਸਤੋਪਧਾਨ
ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਮਿਪਓਰ ਹੈ, ਤ ਰੀਰ ਿਪਓਰ ਿਫਰ ਿਕਵ ਿਮਲ ਸਕੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਨ ਬਹੁਤ ਿਮਸਾਲ ਸਮਝਾਏ
ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਜੌਹਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਦ ਜੇਵਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ , ਸੋਨ ਿਵੱ ਚ ਪਦੀ ਹੈ। 24 ਕੈਰਟ ਤ 22 ਕੈਰਟ ਬਣਾਉਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਚ ਦੀ
ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹ । ਸਭ ਤ ਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਨਟ ਵੀ ਵੇਖੋ ਿਕਵ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹ ਹੈ।
ਬੱ ਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਲਾਕਰਜ ਆਿਦ ਖੁਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਲਾ ੀ ਆਿਦ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੈ - ਿਕਸੇ ਦੀ ਦੱ ਬੀ ਰਹੀ ਧੂਲ ਿਵੱ ਚ… ਅੱ ਗ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬੈਗ - ਬੇਗਜ਼ ਤੁਸ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਰਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ 21 ਜਨਮ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਫਰ ਤੁਸ ਹੀ ਰਹੋਗੇ।
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਆਪੇਹੀ ਰਾਜਿਤਲਕ ਲਦੇ ਹੋ। ਗ਼ਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾਉਣ ਆਏ
ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਬਣਨਗੇ ਤ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ। ਿਕਪਾ ਜ ਅ ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹ । ਟੀਚਰ ਦਾ ਤ ਪੜਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ।

ਿਕਪਾ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਤ ਪਗਾਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣਗੇ। ਇਨ ਵੱ ਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਪਦਮਾਪਦਮਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਿਕ ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱ ਚ ਪਦਮ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਹੋ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਪਦਮਪਤੀ
ਬਣਨ। ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ, ਾਹੂਕਾਰ, ਅਮਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਉਨ ਨ ਿਫਰ ਪ ਡਵ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਲੰਬੇ - ਚੋੜੇ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ
ਹਨ ਪ ਡਵ ਇੰ ਨ ਲੰਬੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ ਡਵ ਤ ਤੁਸ ਹੋ। ਿਕੰ ਨਾ ਰਾਤ - ਿਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਜਾਸਤੀ ਲੰਬਾ ਤ ਹੁੰ ਦਾ
ਨਹ । 6 ਫੁੱ ਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ - ਪਿਹਲ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਵੱ ਡਾ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਨਹ । ਪਿਹਲ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ ਅਿਵਭਚਾਰੀ ਭਗਤੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਦੇਵਤਾਵ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੇ ਿਫਰ
ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਪ ਡਵ ਦੇ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ
ਹਨ। ਲਕ ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 12 ਮਹੀਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਅੰ ਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ
ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਪੂਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤ ਿਸ ਫ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਿਲੰਗ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀਗਾਮ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਦ ਯੱ ਗ ਰਚਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕੰ ਨ ਸਾਲੀਗਾਮ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਕੌ ਣ ਵੱ ਡਾ ਹੋਇਆ? ਤ ਬਾਬਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨਾ ਚ ਪਦਵੀ ਪਾਪਤ ਕਰਾ ਦੇ ਹੋ।
ਬਾਬਾ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਗੁਪਤ - ਗੁਪਤ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ
ਹਨ ਭਾਗਵਾਨ - ਭਗਵਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਿਕੰ ਨਾ ੁਕਰੀਆ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਸੁਪਨ
ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 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. ਆਪਣਾ ਈ ਵਰੀਏ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਥ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਨਕ ਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕੁਨਕ ਨ ਨਹ । ਆਸੁਰੀ ਿਜਸਮਾਨੀ

ਬਰਥ ਡੇ ਵੀ ਕਸਲ। ਉਹ ਿਫਰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ।

2. ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬੈਗਜ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ

ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਿਤਲਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿਵੱ ਚ ਓਨ ਕਰ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਅ ਰੀਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਭਵ:
ਿਜੱ ਥੇ ਪਭੂ ਪੀਤ ਹੈ ਥੇ ਅ ਰੀਰੀ ਬਣਨਾ ਇੱ ਕ ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ ਹੈ। ਿਜਵ ਸਿਵੱ ਚ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨਰਾ
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਵ ਪੀਤ ਬੁੱ ਧੀ ਬਣ ਸਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿਵੱ ਚ ਓਨ ਕਰੋ ਤ ਦੇਹ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਮਤੀ
ਦਾ ਸਿਵੱ ਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਵੀ ਸਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ
ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮ ਨਹ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਭ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲਣ ਦਾ ਆਤਿਮਕ
ਬੋਮਬ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਦੇਹ ਭਾਣ ਦੀ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤ ਪਰੇ ਰਹੋ ਤ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਤਾ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।
******

