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ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ - ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ

ਅੱ ਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਤੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਨ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਤ
ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਬੱ ਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਪਤ ਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ ਿਕੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਬਣੇ ਹਨ,
ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੈ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚਾ ਕਿਹ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦਿਪਆਰ ਦਾ ਿਰਟਰਨ ਮੁੱ ਖ ਤ ਜ ਮਨ
ਤ ਯਾਦਿਪਆਰ ਜ ਨਮਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਰਟਰਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ! ਇਸਦਾ ਭੇਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਰੋਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ
ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਕਿਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਵਰੂਪ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਰੂਹਾਨੀਅਤ। ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨੂੰ ਜ ਸਵ ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁੱ ਖ ਫਾ ਡੇ ਨ ਹੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ
ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ
ਤੱ ਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਖ ਮ ਬੰ ਧਨ ਜੋ ਸਵੈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਯੁਕਤੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ? ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਹਰ ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ
ਵ ਤ, ਸੰ ਕਲਪ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਿਤੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਲੂਜ਼ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ
ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤ ਵਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਕਦੋ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਤ
ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵ ਤ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤ ਇਹੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ
ਦੀ। ਿਜਵ ਿਸ ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਕੰ ਮ - ਸਥਾਪਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਿਵਨਾ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਵ ਸਵ ਬੰ ਧਨ ਤ
ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਮਨਸਾ, ਵਾਚਾ, ਕਰਮਨਾ ਿਤੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ
ਤ ਵਾਚਾ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਪੈ ਜ ਦੀ। ਫ਼ੇਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੋਿਚਆ ਤ ਇਵ ਨਹ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹ ਇਹ ਿਕ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਤੰ ਨ ਵੱ ਲ ਪੂਰਾ
ਅਟ ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕ ? ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਸਾਧਨ ਸੰ ਪੰ ਨ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤੱ ਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਿਤੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਯੁਕਤੀਯੁਕਤ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਜੀਵਨਮੁਕਤ ਹਨ। ਤ
ਬਾਪਦਾਦਾ ਸੂਖ ਮ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੂਖ ਮ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਵ ੇ ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਦਾ ਕਨਕ ਨ ਹੈ। ਬੰ ਧਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ
ਬੰ ਧਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਧਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਂਤਿਰਕ ਖੁ ੀ ਜ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।
ਿਜਵ ਲੌ ਿਕਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਲਪਕਾਲ ਦੀ ਖੁ ੀ ਜ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਂਤਿਰਕ ਜ
ਅਿਵਨਾ ੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਵ ਸੂਖ ਮ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਇਸ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵ ਤ ਦੇ
ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ੇ ਠ ਸੰ ਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਨ ਸਾਧਨ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਦ ਤੱ ਕ ਖੁ ੀ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧਨ ਸਮਾਪਤ
ਹੋਇਆ ਤ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਪਤ। ਸਦਾ ਇੱ ਕਰਸ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਕਦੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਇਵ ਨੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਵ ਤ ਿਜਵ ਿਕ ਉਨ
ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹ । ਪਰ ਰੁਕੇਗਾ ਫ਼ੇਰ ਇਵ ਜੋ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੱ ਥਰ ਵੀ ਪਹਾੜ ਸਮਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਕ ਔਿਰਜਨਲ
ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਨੱਚਦੇ। ਸਾਧਨ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਤ ਿਕੱ ਥੇ ਨਚੇਗਾ? ਇਸਲਈ ਆਂਤਿਰਕ
ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਿਤੰ ਨ ਰੁਪ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਬੰ ਧਨ ਹੈ - ਮਨਸਾ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਕੰ ਟਰੋਿਲੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹ ।
ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਵੈ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਵ ਤ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਬਜ਼ੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਤੁਸ ਲੋ ਕੀ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹਵਾਈ ਿਕਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਅਤੇ
ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਹਵਾਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਸਜ਼ਾ ਧਜਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੇਰ ਡੁਬੋ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਵ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਿਵਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਹੀ ਇਸ ਿਵਅਰ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਥੱ ਕ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਦਲਿ ਕਸਤ ਵੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਅਿਭਮਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਵ ਤ ਬੀਤਣ ਤੇ ਅੰ ਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ
ਨਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਿਭਮਾਨ ਦੇ ਪਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਦੋ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭਤ
ਵੱ ਡਾ ਬੰ ਧਨ ਇਹ ਮਨਸਾ ਦਾ ਬੰ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਿਕੰ ਨੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰੋ ਪਰ
ਉਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਵੇਗਾ। ਮਨਸਾ ਬੰ ਧਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਸੂਸਤਾ ਕਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ
ਇਸ ਸੂਖ ਮ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਬਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਂਤਿਰਕ ਖੁ ੀ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀਇੰ ਦੀਏ ਸੁੱ ਖ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਕਰ

ਸੱ ਕਣਗੇ।
ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੀ ਹੈ - ਅਤੀਇੰ ਦੀਏ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਝੂਲਣਾ, ਸਦਾ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਨੱਚਣਾ। ਤ ਸੰ ਗਮਯੁਗੀ ਬਣਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ
ਿਵ ੇ ਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਕੀਤਾ ਤ ਕੀ ਕਹ ਗੇ? ਇਸਲਈ ਸਵੈ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸੀ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ
ਤ ਨਹ ਹ ? ਭਾਵ ਿਵਅਰ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਬੰ ਧਨ, ਭਾਵ ਈਰਖਾ ਦਵੇ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ, ਭਾਵ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ, ਭਾਵ ਆਲਸ ਦੇ
ਸੰ ਕਲਪ, ਿਕਸੀ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਮਨਸਾ ਬੰ ਧਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ। ਤ ਅੱ ਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਕਤ
ਆਤਮਾਵ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਹਨ?
ਮੋਟੀਆਂ - ਮੋਟੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨ ਧਾਗੇ ਹਨ। ਹਨ ਪਤਲੇ ਪਰ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਨਣ ਿਵੱ ਚ
ਹੁਿ ਆਰ ਹਨ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ ਪਦਾ ਿਕ ਅਸ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਬੰ ਧਨ ਅਲਪਕਾਲ ਦਾ ਨ ਾ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇ
ਹਨ। ਿਜਵ ਿਵਨਾ ੀ ਨ ੇ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝੇਗਾ ਮਿਹਲ ਿਵੱ ਚ। ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਲੀ
ਹੱ ਥ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਰਾਜਾ ਹ । ਇਵ ਇਸ ਨ ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ ਤ
ਸਹੀ ਿਸੱ ਧ ਕਰੇਗਾ ਜ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ , ਇਵ ਤ ਚੱ ਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਅੱ ਜ ਿਸਰਫ਼ ਮਨਸਾ
ਬੰ ਧਨ ਦੱ ਿਸਆ। ਫ਼ੇਰ ਵਾਚਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵ ਗੇ। ਸਮਝਾ!
ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਚਲੋ । ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਿਵੱ ਖ ਜੀਵਨਮੁਕਤ
ਪਾਲਬੱ ਧ ਪਾ ਣਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਿਵੱ ਚ ਤ ਜੀਵਨਮੁਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਣਨਾ
ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਸਰਫ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਥੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਲਦੀ - ਜ਼ਲਦੀ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ ਤ ਸਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਤ ਮੁਕਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਇੰ ਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਧ ਗਏ ਹਨ। ਨਤਾ ਵੀ
ਵੇਖੋ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਕੰ ਨ ਬੰ ਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰ ਨਹ ਪਾ ਦੇ ਤ ਬੰ ਧਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ
ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ ਮੁਕਤ ਬਣ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਓ। ਸਭ ਮੁਕਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਹ ਚੀਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗਿਹਸਥੀ ਤ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱ ਕ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਤ
ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੋ ਜ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦਵੋ। ਆਵਾਜ਼ ਤ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤ
ਬਾਪ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਲਬੱ ਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਜਾ ਜ ਭਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ।
ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਸਵੈ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਿਕ ਦਵਾਪਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਹੀ
ਪਿਹਲੇ ਭਗਤ ਬਣੋਗੇ। ਪਿਹਲੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸਭ ਫਾਲੋ ਹੁਣ ਕਰਣਗੇ ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ? ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ।ੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣੋ। ਅੱ ਛਾ!
ਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਤ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਸਦਾ ਸਵੈ ਨੂੰ ਸੂਖ ਮ ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ
ਬਣਨ ਵਾਲੇ , ਸਦਾ ਸਵੈ ਨੂੰ ਆਂਤਿਰਕ ਖੁ ੀ, ਅਤੀਇੰ ਦੀਏ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਤ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਾ ਣ ਵਾਲੇ , ਸਦਾ ਸਵ ਪਤੀ
ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ , ਅਿਜਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਨਮਸਤੇ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨ
 ਾਲ :- ਸ
 ੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸਵਰੂਪ ਬਣਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ

ਕਤੀ ਾਲੀ ਆਤਮਾਵ ਹੋ ਨਾ। ਸਦੈਵ ਆਪਣੇ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵੈ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਰ ਦੇ ਪਤੀ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਰੱ ਖੋ। ਿਜਵ ਅੱ ਜਕਲ ਦੇ ਵ ਤ ਿਵੱ ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਜ ਕਈ ਸਥਾਨ ਤੇ “ਅੱ ਜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ” ਿਵ ੇ ਿਲੱਖਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਵ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੰ ਗ ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਇਮਰਜ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਓ। ਅਤੇ ਉਸੀ ਸੰ ਕਲਪ ਨਾਲ ਸਵੈ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੁਸਿਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਲਗਾਓ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਦਾ ਹੀ ਨਵ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਅੱ ਜ ਇਹ ਕਰ ਗੇ, ਅੱ ਜ ਇਹ ਕਰ ਗੇ। ਿਜਵ ਕੋਈ ਿਵ ੇ
ਪੋਗਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਿਕ ਆ ਦਾ ਹੈ? ਪਲੈ ਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਇਹ ਕਰ ਗੇ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਕਰ ਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ
ਿਵ ੇ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਵ ਰੋਜ਼ ਅੰ ਿਮਤਵੇਲੇ ਿਵ ੇ ਉਮੰ ਗ - ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਚੈਕ ਵੀ ਕਰੋ
ਤ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਾ - ਿਜਵ
ਮਨਰੰ ਜਨ ਪੋਗਾਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਵ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮਨਰੰ ਜਨ ਪੋਗਾਮ ਹੋਵ।ੇ ਅੱ ਛਾ!
2. ਸਦਾ ਕਤੀ ਾਲੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵ ਹੋ ਨਾ? ਕਤੀ ਾਲੀ ਯਾਦ ਦੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਨਹ
ਸਕਦਾ। ਤ ਸਦਾ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਚਲੋ । ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਵਰੀਏ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪਾਓ। ਿਜੰ ਨੀ ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾ ਦੇ ਚੱ ਲੋ । ਭਾਵ ਤਨ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਮਨ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਧਨ ਨਾਲ।

ਇੱ ਕ ਦਾ ਪਦਮਗੁਣ ਿਮਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ
ਜਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਤ ਛੁੱ ਟ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱ ਖ ਨੂੰ ੇ ਠ
ਬਣਾ ਦੇ ਚੱ ਲੋ । ਖੁ ੀ - ਖੁ ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਾ ਦੇ ਚੱ ਲੋ । ਸਦਾ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਸ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ
ਵੱ ਧੋ।
3. ਯਾਦ ਦੀ ਖੁ ੀ ਨਾਲ ਅਨਕ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਖੁ ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹੋ ਨਾ। ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਸਵੈ ਵੀ ਲਗਨ
ਿਵੱ ਚ ਮਗਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਨ ਿਵੱ ਚ ਮਗਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਹਰ ਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ
ਸਵੈ ਲ ੇ ਰੱ ਖ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹਨ ਤ ਇਹ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣਾ ਸਭਤ ਖੁ ੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਲੌ ਿਕਕ ਸਟੱ ਡੀ ਆਿਦ ਸਭ
ਿਵਨਾ ੀ ਹੈ, ਅਿਵਨਾ ੀ ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਹੈ। ਇਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸ ਸੇਵਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਡਰਾਮਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਚ ਸ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੋਲਡਨ ਚ ਸ ਨੂੰ ਿਜਨ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਓ ਉਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਗੋਲਡਨ ਚ ਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਇੰ ਨੀ ਖੁ ੀ
ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਕਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਵ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਆਪੇ ਵੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਲਆਓ। ਿਜਨ ਆਪੇ ਅਗੇ ਵਧੋਗੇ ਉਹਨ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ। ਸਦਾ ਵੱ ਧਣ ਵਾਲੀ, ਇੱ ਥੇ ਥੇ ਵੇਖਕੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹ । ਸਦਾ ਬਾਪ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵ,ੇ ਬਸ। ਫ਼ੇਰ ਸਦਾ ਉਨਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਿਕਲਧੇ ਹ , ਇਵ ਸਮਝਕੇ ਚੱ ਲੋ ।
"ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ"
1. ਸਭ ਦਾ ਲਕ ਤ ਸੇ ਠ ਹੈ ਨਾ। ਅਿਜਹਾ ਤ ਨਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋ ਿਕ ਦਵ ਪਾਸੇ ਚੱ ਲਦੀਆਂ ਰਹ ਗੀਆਂ ਿਕ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ
ਬੰ ਧਨ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਦਵ ਪਾਸੇ ਚਲਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਪਰ ਿਨਰਬੰ ਧਨ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਦਵ ਪਾਸੇ ਰਿਹਣਾ ਮਤਲਬ ਲਟਕਣਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬੰ ਧਨ ਹੈ ਤ ਫੇਰ ਇਹ ਲਟਕਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱ ਕ ਪੈਰ
ਇੱ ਥੇ ਹੋਇਆ ਇੱ ਕ ਪੈਰ ਥੇ ਹੋਇਆ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਿਕ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੈਰ ਰੱ ਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਿਕ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜਾ ਪੈਰ
ਰੱ ਖੋ ਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰੇ ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਇਸਲਈ ਦਵ ਪੈਰ ਇੱ ਕ ਿਕ ਤੀ ਿਵੱ ਚ। ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਿਹਮੰ ਤ ਰੱ ਖੋ। ਿਹਮੰ ਤ ਰੱ ਖਣ
ਨਾਲ ਸਿਹਜ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗ,ੇ ਸਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹਨ। ਇੱ ਕਲੇ ਨਹ ਹ , ਤ ਜੋ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ।
2. ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਗਮੀਯੁਗ ਤੇ ਿਵ ੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਿਵ ੇ ਪਾਰਟਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ
ਸਧਾਰਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਿਵ ੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਨਹ
ਹੋ ਤ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲਕ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ? ਸੰ ਗਮੀਯੁਗ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚ ਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਚ ਸ ਨਹ ਿਲਆ ਤ
ਸਾਰੇ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਨਹ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਨੂੰ ਹੀ ਿਵ ੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਲੌ ਿਕਕ ਪੜਾਈ ਪੜਦੇ ਵੀ ਲਗਨ ਇਸ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਹੋਵ।ੇ ਤ ਉਹ ਪੜਾਈ ਿਵਘਨ ਰੂਪ ਨਹ ਬਣੇਗੀ। ਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਾਿਗਆ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧੋ। ਿਜਨ ਆਪਣੇ ਭਾਿਗਆ ਦਾ
ਨ ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਸਿਹਜ ਮਾਇਆ ਜੀਤ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨ ਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਿਗਆ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਦੀ ਰਹੋ
ਤ ਗੀਤ ਗਾ ਦੇ - ਗਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਜ ਜਾਵੋਗੀ।
ਵਰਦਾਨ:ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ, ਿਵਧਾਤਾ ਭਵ
ਭਗਤੀ ਿਵਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਦਾਨ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੈ ਣਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਤਾ - ਅਤੇ ਿਵਧਾਤਾ ਬਣੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਿਨਿਮਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋਗੇ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤ ਿਕਨਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ - ਿਵਧਾਤਾਪਨ ਦੇ ਕਤੀ ਾਲੀ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰੋ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰ ਸਕਾਰ ਆਪੇ
ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਪਣੇ ਸੇ ਠ ਭਾਿਗਆ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਦੇ ਰਹੋ - ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹ ।
******

