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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਅਿਵਨਾ ੀ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਸੀਨ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਫ਼ੇਰ
ਕਲਪ ਦੇ ਬਾਦ ਹੀ ਿਰਪੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਲਈ ਸਦਾ ਿਨ ਿਚੰ ਤ ਰਹੋ"
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਸੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨ ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਿਦਨ - ਪਤੀਿਦਨ ਉਪਦਵ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕੰ ਨੀ ਘਮਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਿਕਵ ਮਾਰ - ਪੀਟ ਕਰ ਲੁੱਟ ਲੈ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਬਨ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਪਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਮੋਪਧਾਨ ਦੇ
ਿਨ ਾਨ ਹਨ। ਤਮੋਪਧਾਨ ਪਿਕਤੀ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸਲਈ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਨਿਥੰ ਗਿਨਊ।

ਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਹੋ ਸੰ ਗਮਯੁਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਹਨ

ਕਲਯੁਗੀ। ਇਸ ਵ ਤ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਨਕ ਮਤ - ਮਤ ਤ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਤ ਹੈ ਇੱ ਕ ਮਤ। ਜੋ ਇੱ ਕ ਮਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ
ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਭਗਤੀ,ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਪ - ਤਪ - ਤੀਰਥ ਆਿਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ
ਰਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਦ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਿਮਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ
ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਭਗਤੀ ੁਰੂ ਕਦੋ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਿਮਲਣਗੇ ਇਸਲਈ
ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰੰ ਮਪਰਾ ਤ ਅਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹ । ਇੱ ਕ
ਿਦਨ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਗਵਾਨ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਕੀ ਕਰਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਗਤੀ ਕਰਣਗੇ ਿਕ ਿਕ
ਉਹ ਹੈ ਸਰਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਕੌ ਣ ਹੈ, ਕਦੋ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਮਿਹਮਾ ਭਾਵ ਿਕਸਮ - ਿਕਸਮ ਦੀ
ਗਾ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਿਜਵ ਅਸ ਆਤਮਾ ਵੀ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹ , ਿਪੱ ਛ ਰੀਰ ਲਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਰਮਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹ । ਅਸ ਇੱ ਥੇ ਦੀ ਵਾਸੀ ਨਹ ਹ । ਿਕੱ ਥ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹ , ਇਹ ਵੀ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਨਹ
ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਅਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵ ਗੇ। ਹੁਣ ਿਸੱ ਧਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤ ਿਕਸੇ ਨ ਜਾਣਾ ਨਹ ਹੈ।
ਕੋਈ ਫ਼ੇਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾ ਜਾਵ ਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਿਵਨਾ ੀ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੋ
ਵੀ ਹੋ ਨਾ
ਸਕੇ। ਜਦਿਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬਣੀ ਬਣਾਈ....ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਿਫ਼ਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਹਸਟਰੀ - ਜਾਗਾਫ਼ੀ ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੱ ਕਰ
ਿਕਵ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਨਾ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਈ ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਭਟਕਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵਾਨ ਕੌ ਣ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਦਰ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੌ ਿਕਕ ਫ਼ਾਦਰ
ਵੀ ਤ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਉਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਦੋ ਫ਼ਾਦਰ ਹੋ ਗਏ - ਲੌ ਿਕਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ। ਉਸ ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੇ
ਲਈ ਇੰ ਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਨਰਾਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ।
ਤੁਸ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀਮਾਰਗ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਭਗਤੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਆਈ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਦਗਤੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਦੀ ਆਕੇ ਸਦਗਤੀ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਤਮੋਪਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਤੋਪਧਾਨ ਸੀ ਹੁਣ
ਤਮੋਪਧਾਨ ਹਨ, ਿਕੰ ਨ ਉਪਦਵ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਵ - ਿਕਵ ਮਾਰ
ਿਪੱ ਟ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ - ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁੰ ਘਾਕੇ ਬੇਹੋ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਵਣ
ਰਾਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਿਫ਼ਰਨ ਿਵੱ ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਿਮਸਲ ਹੈ। ਨਾਟਕ
ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਿਬਮਾਰ ਪਦਾ ਹੈ ਤ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤ ਇਹ
ਗੱ ਲ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤ ਅਨਾਿਦ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਪਦਾ ਹੈ ਤ ਕਿਹਣਗੇ ਇਵ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ
ਿਵੱ ਚ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸ ਡਰਾਮਾ ਕਹੋ ਤ ਮੂੰ ਝ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ
ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਿਜਵ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਆਿਦ ਪਦੀ ਹੈ, ਕਲਪ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ ਵੀ
ਇਵ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਉਪਦਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਗਆਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤ ਸਭ ਤੇ ਪੈ ਨਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ
ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਕੰ ਨ ਤੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਹੈ ਯੋਗ। ਿਗਆਨ ਵੀ
ਤੁਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਬਰਸਾਤ ਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਭਨੂੰ
ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ

ਸਮਝ ਲਦੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕੌ ਣ ਮੰ ਨਗਾ ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਕੋਟ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਨਕਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਨੰਬਰਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ ਤ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਿਕਵ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ
ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਮਨੁੱਖ ਤ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਆ ਦਾ
ਹੀ ਉਦ ਹ ਜਦੋ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵ ਪਿਤਤ ਬਣ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮ ਆਇਆ ਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸ ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਿਕਵ ਬਣੋਗੇ?
ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮ ਆਇਆ ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਦੇਣ। ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ
ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ। ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਅ ਰੀਰੀ, ਿਬੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫ਼ੇਰ ਰੱ ਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਾਲੀਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿ ਵ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਰ ਤੇ ਪਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਤ
ਹੈ ਹੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ। ਉਨ ਨੂੰ ਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਸਨ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਮਾ ਦਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਨ ਨੂੰ
ਿ ਵ ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਭ ਆਤਮਾਵ
ਦਾ ਿਪਤਾ। ਤ ਸਭ ਦੇ ਦੋ ਬਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੱ ਕ ਿਨਰਾਕਾਰ, ਇੱ ਕ ਸਾਕਾਰੀ। ਇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਅਲੌ ਿਕਕ ਵੰ ਡਰਫੁੱ ਲ ਬਾਪ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਿਕੰ ਨ ਢੇਰ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦਾ ਹੈ - ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਬਹਮਾਕੁਮਾਰੀਆਂ ਇੰ ਨ ਢੇਰ
ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ! ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ! ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ
ਦਾ ਅੱ ਖਰ ਹੈ ਨਾ। ਮ , ਬਾਪ, ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ......ਹੁਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਅਡੋਪਟ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਅਡੋਪ ਨ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਹ । ਇੱ ਥੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੱ ਦ ਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ। ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਅਡੋਪ ਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਗਿਹਰੇ ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨਹ ਹੋ। ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਆ ਦੇ ਹਨ,
ਬੋਲਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹ , ਤ ਤੁਸ ਬੋਲੋ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰ ਿਦਰ ਨਹ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!
ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਜਾਿਪਤਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਜਾ ਤ ਤੁਸ ਵੀ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਿਸ ਟੀ ਰਚਦੇ
ਹਨ, ਬਹਮਾ ਮੁੱ ਖ ਕਮਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਚਆ ਹੈ। ਅਸ ਹ ਹੀ ਨਵ ਿਸ ਟੀ ਦੇ, ਤੁਸ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਿਸ ਟੀ ਦੇ। ਨਵ ਿਸ ਟੀ ਦਾ
ਬਣਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣਨ ਦਾ ਯੁਗ। ਤੁਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਿਜਵ
ਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱ ਜਕਲ ਤ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਅਸ ਆਪਣੀ ਪਜਾ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਲ ਗੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਮਿਜੰ ਸ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖੀ ਰਖ ਗੇ ਇਸਲਈ ਹਰ ਇੱ ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਜਾਵੇ। ਅੱ ਗੇ ਤ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਜਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਅੰ ਨ ਦਾਤਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ ਰਾਜਾ - ਰਾਣੀ
ਕੋਈ ਹੈ ਨਹ । ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਟੁੱ ਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਿਕੰ ਨ ਉਪਦਵ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਬਾੜ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਭੁਕੰਪ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਮੌਤ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ ਸਭ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਭਰਾ - ਭਰਾ ਹ । ਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ੀਰਖੰ ਡ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ ਤ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ੇਰ ਬੱ ਕਰੀ ਜੋ ਇਕਦਮ ਪੱ ਕੇ ਦੁ ਮਣ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱ ਠ ਪਾਣੀ ਪ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤ ਵੇਖੋ ਘਰ - ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਨ ਨ
- ਨ ਨ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਫੁੱ ਟ ਪਦੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਮਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਸਭਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਬਾਪ ਤ
ਵਰਸਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਰਾਵਣ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਹਾਰਦੇ ਹ । ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਤੇ
ਅਸ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ , ਇਸਲਈ ਉਨ ਨੂੰ ਚ ਤੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹਰਤਾ ਸੁੱ ਖ
ਕਰਤਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹ । ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ੀਰਖੰ ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਹਨ ਲੂਣਪਾਣੀ। ਇੱ ਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਤੁਸ ਈ ਵਰੀਏ ਔਲਾਦ ਤ ੀਰਖੰ ਡ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸ ਈ ਵਰੀਏ ਸੰ ਤਾਨ ਦੇਵਤਾਵ ਤ ਵੀ ਚ ਠਿਹਰੇ। ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪੁਰ ੋਤਮ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਤ ਇਹ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਅਸ ਪੁਰ ੋਤਮ ਹ , ਤ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਦੈਵੀਗੁਣ ਹਨ? ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ
ਹਨ ਤ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਤ ਕਿਹਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਠਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ
ਗੁਰੂ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਸਪੂਤ ਬੱ ਚੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬਾਪ
ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ੀਰਖੰ ਡ ਹੋ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਹਮੇ ਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ੀਰਖੰ ਡ ਬਣੋ। ਲੂਣਪਾਣੀ ਹੋ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜੋ
- ਝਗੜੋ ਨਹ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ੀਰਖੰ ਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਲਵ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਈ ਵਰੀਏ ਔਲਾਦ ਹੋ ਨਾ।
ਈ ਵਰ ਮੋਸ ਲਵਲੀ ਹਨ ਤ ਹੀ ਉਨ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹ
ਤ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱ ਜਤ ਗਵਾ ਦੇ ਹੋ। ਈ ਵਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੂਣਪਾਣੀ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫ਼ੇਰ ਪੱ ਦ ਿਕਵ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਬਾਪ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ੀਰਖੰ ਡ ਹੋ ਰਹੋ। ਲੂਣ - ਪਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਦੇ
ਡਾਇਰੈਕ ਨ ਤੇ ਨਹ ਚਲੋ ਗੇ ਤ ਫ਼ੇਰ ਚ ਪੱ ਦ ਿਕਵ ਪਾਵੋਗ।ੇ ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੇਰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਦੇ

ਹਨ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋ ਤ ਕੁਝ ਿਖਟਿਪਟ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਈ ਵਰ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਤ ਫ਼ੇਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਹਨ।
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਪ ਿਜਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਿਵੱ ਚ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ, ਸੁੱ ਖ, ਪੇਮ ਆਿਦ ਸਭ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਹ ਤ
ਚ ਪੱ ਦ ਪਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਪੜਕੇ ਬਾਪ ਤ ਚ ਵਰਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਲਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਰਾਜਾ - ਰਾਣੀ
ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਾਸ - ਦਾਸੀਆਂ ਜਾਕੇ ਬਣੋਗੇ। ਸਮਝ ਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਕੌ ਣ - ਕੌ ਣ ਕੀ ਬਨਣਗੇ? ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕਢਾਵ ਗੇ। ਈ ਵਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਤ ਮੋਸ ਲਵਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਖੁ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਮੱ ਠ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਿਹਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤ ਸੁਧਾਰੋ। ਪਿਹਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕਮਲ ਫੁੱ ਲ ਸਮਾਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਅਤੇ ੀਰਖੰ ਡ ਹੋਕੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤ ਕਹੇ - ਔਹੋ!
ਇੱ ਥੇ ਤ ਸਵਰਗ ਲੱਗਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਿਗਆਨਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨ ਖੁਦ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਹਨ। 6-7 ਬੱ ਚੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਸਭ ਇਕੱ ਠ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕਦਮ ਤੀ ਲਗੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਤੁਹਾਡਾ
ਈ ਵਰੀਏ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ। ਹੰ ਸ ਅਤੇ ਬਗੁਲਾ ਇਕੱ ਠ ਤ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਹੰ ਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੂਣਪਾਣੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਬਾ
ਰਾਜ਼ੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਕਿਹਣਗੇ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ੀਰਖੰ ਡ ਹੋਕੇ ਨਹ ਰਵੋਗੇ ਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ
ਚ ਪੱ ਦ ਪਾ ਨਹ ਸਕੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਖਾਵਗੇ। ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਕੇ ਫ਼ੇਰ ਜੇਕਰ ਲੂਣਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਸੌਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾ ਖਾਵੋਗ।ੇ
ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਾਖ ਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਕ ਅਸ ਕੀ ਪੱ ਦ ਪਾਵ ਗੇ। 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. ਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰਹੇ - ਅਸ ਈ ਵਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹ , ਅਸ ਮੋਸ ਲਵਲੀ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲੂਣਪਾਣੀ ਨਹ

ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣੀ ਹੈ।

2. ਿਜਵ ਬਾਪ ਿਵੱ ਚ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ, ਸੁੱ ਖ, ਪੇਮ ਆਿਦ ਸਭ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਵ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹ

ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਬਣੇ। ਆਪਣੀ ਚਲਨ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਲਾਇਨ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੰਬਰਵਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਵਰਰੇਡੀ ਭਵ:
ਸਦਾ ਏਵਰਰੇਡੀ ਰਿਹਣਾ - ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ਇਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇ ਾਰਾ ਿਮਿਲਆ - ਏਵਰਰੇਡੀ। ਉਸ ਵ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਅਚਾਨਕ
ਇੱ ਕ ਹੀ ਪ ਨ ਆਵੇਗਾ - ਆਡਰ ਹੋਵੇਗਾ - ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱ ਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਓ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲ ਜ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦ ਨੰਬਰਵਨ ਪਾਸ ਹੋ ਸੱ ਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ - ਇਸਲਈ
ਏਵਰਰੇਡੀ ਬਣੋ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਮਨ ਨੂੰ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਈ ਵਰੀਏ ਸਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਵੋ।
******

