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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਤ ਅਪਾਰ ਖੁ ੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ ਜੋ
ਚੰ ਗੇ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਉਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ"
ਿਕਹੜੀ ਸਿਮਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱ ਖ ਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਰਿ ਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਦਾ ਸਿਮਤੀ ਰਹੇ ਿਕ ਹੁਣ ਅਸ ਭਿਵੱ ਖ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਤ ਦੁੱ ਖ ਭੁੱ ਲ
ਜਾਣਗੇ। ਿਵਘਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਤ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸਿਮਤੀ ਰਹੇ ਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਬਾਕੀ
ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਹ ਤ ਹਰਿ ਤ ਰਹ ਗੇ।
ਜਾਗ ਸਜਨੀਆਂ ਜਾਗ....

ਤੀ ਇਹ ਗੀਤ ਬੜਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰ ਤ ਲੈ ਕੇ 84 ਜਨਮ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸ ਜਦੋ ਉਪਰ ਆ ਦੇ ਹੋ ਤ ਵਾਇਆ ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਤ ਨਹ ਆ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਾਇਆ
ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਹੋਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਹੀ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਵੀ
ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਿਚੱ ਤਰ ਆਿਦ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਅਥਾਹ ਿਚੱ ਤਰ ਹਨ। ਦੇਵੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਪਰ ਨਾਮ ਅਨਕ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੰ ਗਾ ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ
ਹੋਣਗੇ ਉਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਹੀ ਪੂਜਯ ਤ ਪੂਜਾਰੀ ਬਣ ਬਾਬਾ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ
ਹ । ਇਹ (ਬਾਬਾ) ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਖੇਡ ਹੈ। ਿਜਵ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਖੁ ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵ ਹੀ
ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਅਥਾਹ ਦੁੱ ਖ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਵ ਤ ਹੈ, ਅਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ। ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਖੁ ੀ
ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਡਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਲੱਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਿਵਘਨ ਪਦੇ ਹਨ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਘਨ ਆਵੇ, ਅੱ ਜ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋ, ਕਲ ਕੱ ਖਪਤੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ
ਹੈ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਆਸੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਤੁਰਦੇ -ਤੁਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਵਘਨ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਹਨ ਫ਼ੇਰ
ਅਸ ਅਥਾਹ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਜਾਵ ਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਕਲ ਸ ਵਰਾ ਸੀ, ਗਾਵੜੇ ਦਾ ਛੋਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੇਕੇ
ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਬੀਜ਼ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ, ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਸੁਪੀਮ ਸੋਲ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚ
ਤੇ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪੁਨਰਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਸਭ ਜਨਮ - ਮਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹ , ਉਹ ਿਰਜਰਵਡ
ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਤ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਸਭਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਨਮ - ਜਨਮ ਤ ਗਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਤੁਸ ਆਵੋਗੇ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣ ਗੇ। ਮੇਰਾ ਤ ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਸ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵ ਗੇ।
ਇਹ ਹੈ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਰਾਵਣ ਨ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਹੋ। ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਤ ਨਹ ਬੈਠਣਾ ਹੈ।
ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ, ਭਾਵ ਰੰ ਗੀਨ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਓ, ਕੌ ਣ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਚੱ ਟੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਨ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਨਹ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਨਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ ਿਚੱ ਟੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਭਾਵ ਿਚੱ ਟੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਕੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੰ ਗੀਨ ਕੱ ਪੜੇ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਉਸ ਡੇਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾਵ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹਨ ਤ ਹੀ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ
ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਸ ਟੀ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱ ਜਕਲ ਿਕੰ ਨ ਡਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਿਕੰ ਨੀ
ਲਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਨ ਹੈ - ਿਕੰ ਨਾ ਦੀ ਦਬੀ ਰਹੀ ਧੂਲਿਵੱ ਚ......ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ, ਜੋ ਧਨੀ ਦੇ
ਨਾਮਖ਼ਰਚੇ.......ਧਨੀ ਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਤ ਸਭ ਪਿਤਤ - ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਿਸਵਾਏ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਨਕ ਨ ਨਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੋ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾਵ । ਤੁਸ ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਸ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਪਾਪ ਦੀ ਤ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਢੱ ਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱ ਟੀ ਬੰ ਨਕੇ ਕਿਹੰ ਦੇ - ਬਾਬਾ, ਸਾਡੀ ਇੱ ਕ ਇੱ ਟ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਾ ਦਵੋ ਤ ਥੇ ਸਾਨੂੰ
ਮਿਹਲ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਿਕੰ ਨ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਪੱ ਥਰ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸੋਨਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਵ ਤ ਹੀ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸ
ਿਕੰ ਨੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਦਰ ਨੀ ਮੇਲੇ ਵੱ ਧਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ਼ ਬੱ ਚੀਆਂ ਿਤੱ ਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਦੀਆਂ

ਨਹ ਹਨ, ਮੋਹ ਛੱ ਡਦੀਆਂ ਨਹ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਜੇਕਰ ੀਮਤ ਤੇ ਚਲੋ ਗੇ ਤ ਚ ਪੱ ਦ ਪਾਵੋਗ।ੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਿਸ ਟੀ
ਚੱ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ - ਮੂਲਵਤਨ, ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਅਤੇ ਸਥੂਲਵਤਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਸਵਦ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ
ਬਣੋ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਧੰ ਧਾ ਵੇਖੋ ਿਕਵ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਧਨਵਾਨ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਿਕਵ ਦੱ ਸੀਏ? ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ
ਡਰਾਮਾ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਬਾਈ ਸੈਿਕੰ ਡ ਜੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸ ਸਾ ੀ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਿਦਵਯ ਿਦ ਟੀ ਨਾਲ
ਸਾਖ ਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਸਾਖ ਤਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤਾਹੀ - ਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ,
ਤੁਸ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਸ ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਿਵਨਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜੀਏ ਨਹ , ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ। ਪਰ ਇਹ ਤ
ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰਧ ਹੈ। ਦੋ ਬ ਦਰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜੇ, ਮੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚੋ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਤ ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੋ। ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਕਦੀ - ਕਦੀ ਖਾਿਤਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਿਜਸ ਭੰ ਡਾਰੇ ਤ ਖਾਧਾ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਟਸਟੀ ਹੋਕੇ ਸੰ ਭਾਲੋ । ਬਾਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹਣ ਮਾਤਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ ਟਸਟੀ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਮ
ਸਾਹਮਣੇ ਹ । ਮ ਵੀ ਟਸਟੀ ਬਣ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਸਟੀ ਬਣਾ ਦਾ ਹ । ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਰਾਏ ਿਦੰ ਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉ, ਇਹ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਿਹਣਗੇ ਭਾਵ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਨਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੀ ਜੇਕਰ
ਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ, ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਕਰ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਤ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਤੁਸ ਿਕ
ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ ਤ ਪਿਤਤ ਬਣ ਪਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਥੱ ਪੜ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਪਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਮ ਵ
ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਭਾਵੀ। ਇਸ ਘੜੀ ਤੱ ਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿਥੰ ਗਿਨਊ। ਅੱ ਛਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਨਵ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਸਾਨੂੰ ਤ ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ ਤੇ ਸਵਾਹਾ ਕਰ ਗੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਅਸ ੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ । ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਫੇਰ ਤ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਹਾਸਿਪਟਲ
ਕਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਤੰ ਨ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱ ਚ ਖੋਲ ਦੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਏਵਰਹੇਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਬਣਨ। 3 ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਿਦੰ ਦੇ
ਨਹ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬੀ.ਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਭੈਣ - ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਯੁਕਤੀ ਬੜੀ ਚੰ ਗੀ
ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੈਣ - ਭਰਾ ਕੁਿਦ ਟੀ ਰੱ ਖ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਅੱ ਜਕਲ ਤ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਨਾ ਗੰ ਦ ਹੈ, ਗੱ ਲ ਨਾ ਪੁਛ।ੋ ਤ ਿਜਵ ਬਾਪ
ਨੂੰ ਤਰਸ ਪਦਾ ਹੈ, ਇਵ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਵ ਤੁਸ
ਰਿਹਮਿਦਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੈ ਤ ਹਾਸਿਪਟਲ ਕਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਖੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਤ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਿਚੱ ਤਰ ਰੱ ਖ ਦਵੋ। ਿਜਨ ਨ ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਿਗਆਨ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਕੰ ਨ ਬੱ ਚੇ ਦੂਰ - ਦੂਰ ਤ ਆ ਦੇ ਹਨ ਪੜਨ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਨ ਇਵ ਦੇ
ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਪੰ ਡ ਤ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਸਟਰ ਤੇ ਆਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਝੋਲੀ ਇਵ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਬੁਿਹੰ ਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਿਕ ਪੱ ਦ ਪਾਉਣਗੇ! ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤ ਬਹੁਤ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਹਦ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ
ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦੇਣ। ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਪੱ ਥਰਬੁੱ ਧੀ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਪਾਰਸਬੁੱ ਧੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤ ਬੜੀ ਖੁ ੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾ। ਿਗਆਨ ਵੀ ਹੈ ਗੁਪਤ। ਮਮਾ - ਬਾਬਾ ਇਹ ਲਕ ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਅਸ ਫ਼ੇਰ ਘੱ ਟ ਬਣ ਗੇ ਕੀ! ਅਸ ਵੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰ ਗੇ। ਤ ਇਹ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ ਆਪਣੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹ । ਥੇ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਨਹ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ
ਿਗਆਨ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ 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. ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਸਵਾਏ ਬਾਹਮਣ ਦੇ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨਕ ਨ ਨਹ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।

2. ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਇਵ ਛੇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਿਗਆਨ ਬੁਿਹੰ ਦਾ ਰਹੇ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾ

ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੁਪਤ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਰਿਹਮਿਦਲ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਸਰਵ ਨੂੰ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ:
ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵ ਨੂੰ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਕੇ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਹੁਣ ਵ ਤ
ਘੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੰ ਨੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਖੁ ਨਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿਕ
ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤ ਬਹੁਤ ਸੰ ਿਖਆ ਵੱ ਧਣੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਸ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਿਰਟਰਨ ਦਵੋ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਨਰਬਲ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣ ਉਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ, ਅਚੱ ਲ ਅਡੋਲ ਬਣਾਓ ਉਦ ਕਹ ਗੇ
ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਦ, ਿਜੱ ਥੇ ਅਤੇ ਿਜਵ ਚਾਹੋ ਸਿਥਤ ਕਰ ਲਵੋ - ਇਹ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਡਿਰਲ (ਮ ਕ) ਹੈ।
******

"ਮਾਤੇ ਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਹ ਵਾਕ"
"ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ, ਟੀਚਰ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਭੰ ਨ - ਿਭੰ ਨ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦਾ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ"
ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਤੰ ਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਵਰਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪਣੇ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ। ਜੇ ਿਪਤਾ ਤ ਫਾਰਖ਼ਤੀ ਲੈ ਲਈ
ਤ ਵਰਸਾ ਿਕਵ ਿਮਲੇ ਗਾ? ਜੱ ਦ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੈ ਣਗੇ ਤੱ ਦ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸੰ ਗ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਦਾ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਫਰਮਾਨਦਾਰ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਤੇ ਨਹ ਚੱ ਲੇ ਤ ਭਿਵੱ ਖ ਪਾਲਬੱ ਧ ਨਹ ਬਣੇਗੀ। ਿਫਰ ਪੂਰਨ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਨਹ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਿਫਰ ਬਾਪ ਤ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਪਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਤਿਗਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ ਤੇਜ਼
ਪੁਰ ਾਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਵ ਗਾ। ਿਸਰਫ ਕਿਹਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਨਹ , ਉਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵੀ ਗਿਹਰਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਿਨਰੰ ਤਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ ਸਮਰਥ ਹੈ,
ਸਰਵ ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਿਨਭਾਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਜੱ ਦ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਿਨਭਾਉਣਗੇ, ਜੱ ਦ ਸਭ
ਤ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਤੋੜ ਇੱ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣਗੇ ਤੱ ਦ ਹੀ ਉਨ ਤ ਸੰ ਪੂਰਨ ਵਰਸਾ ਿਮਲੇ ਗਾ।
"ਸਰਵ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵ ਪੁਰਨਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ"

ਵੇਖ,ੋ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ
ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਵ ਮੁਕਤ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਕੀ ਜਾਕੇ, ਨਾ ਮੁਕਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਿਸ ਟੀ ਤੇ
ਬੱ ਚਨ। ਪਰ ਇਵ ਤ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਾਪਾਤਮਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁੰ ਨਾਤਮਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਿਜਵ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਹਨ ਉਹ
ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣ ਤ ਪਾਪਾਤਮਾ ਰਿਹੰ ਦੇ ਜਾਣ, ਿਫਰ ਤ ਨਾ ਸੰ ਿਨਆਸੀਆਂ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵੇਖਣੇ ਿਵੱ ਚ ਆਏ
ਨਾ ਿਸ ਟੀ ਇਵ ਚਲ ਸਕੇ। ਪੁਨਯ ਆਤਮਾਵ ਿਸ ਟੀ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਤ ਿਸ ਟੀ ਚਲਦੀ
ਹੈ। ਨਹ ਤ ਕਾਮ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਿਸ ਟੀ ਜਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ ਇਹ ਲਾਅ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਧ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਿਵੱ ਚ
ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਿਜਵ ਪੇੜ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਾ ਵੀ ਬੀਜ ਿਵੱ ਚ ਸਮ ਨਹ ਸਕਦੀ, ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜੜਜੜੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਫੇਰ ਨਵ ਝਾੜ ਇਮਰਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਫਰ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਿਜਸ ਦਾ ਅਸੀ ਸਹਾਰਾ ਫਿੜਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੱ ਦ ਕਈਆਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਿਵਨਾ ਕਰੇ ਤੱ ਦ ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ,
ਿਵਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਿਤੰ ਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਪਤਾਵ ਿਸਰਫ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ, ਿਵਨਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹ
ਕਰਦੇ। ਿਵਨਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤੱ ਦ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਮੂਰਤੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ। ਓਮ
ਤੀ।

