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"ਰੂਹਾਨੀ ਿਡਲ"

ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਾਿਰਆਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਵੀਟ ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਸਿਥਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪੈਕਿਟਸ ਿਕੱ ਥ ਤੱ ਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਚਾਹੋ ਉਦ ਸਿਥਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜ ਸਮ ਲਗਦਾ ਹੈ?
ਿਕ ਿਕ ਅਨਾਿਦ ਸਵਰੂਪ ਸਵੀਟ ਸਾਈਲਸ ਹੈ। ਆਿਦ ਸਵਰੂਪ ਅਵਾਜ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਾਿਦ ਅਿਵਨਾ ੀ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਸਾਈਲਸ ਹੈ। ਤ ਆਪਣੇ ਅਨਾਿਦ ਸੰ ਸਕਾਰ, ਅਨਾਿਦ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਅਨਾਿਦ ਸਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਸਿਥਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? 84 ਜਨਮ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਅਿਭਆਸ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਅਨਾਿਦ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਸਮ ਚੱ ਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਿਪਸ ਸਾਈਲਸ ਹੋਮ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ
ਸਮੀਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਿਦ ਮੱ ਧ ਅੰ ਤ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅਨਾਿਦ ਸਵਰੂਪ, ਅਨਾਿਦ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ
ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸ ਸਮੇ ਇਹੀ ਅਿਭਆਸ ਿਜਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਿਕ ਕਰਿਮੰ ਦਰੀਆਂ ਜੀਤ ਬਣੇ
ਹ ? ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤ ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਿਖੱ ਚਦਾ ਤ ਨਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਿਡਲ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਤਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਦੇ ਪਮਾਣ ਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕਤੀ ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਕਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ਼
ਹੋਵ,ੇ ਹਲਚਲ ਹੋ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਆਵਾਜ ਤ ਪਰੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਅ ਤੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ
ਤ ਰਹੋ ਇਹੀ ਅਿਭਆਸ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋਵ,ੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਿਵਅਰਥ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ
ਹਲਚਲ ਹੋਵ।ੇ ਇਵ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਸਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਚਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਿਕ ਿਕ ਟਾਇਮ ਲੱਗਣਾ
ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਫਾਇਨਲ ਿਰਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੁਝ
ਸੈਿਕੰ ਡ ਅਤੇ ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਅਚਲ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨੰਬਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ ਅਚਲ ਬਨਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮ ਲਗਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮ ਕੀ
ਿਰਜਲਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਿਜੱ ਥੇ ਚਾਹੋ ਿਜਨ ਸਮ ਸਿਥਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੋ ਉਨ ਸਮ ਸਿਥਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ। ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ ਦੱ ਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪੇਪਰ
ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ਼ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁੱ ਲ ਹੋਵ।ੇ
ਦੇਹ, ਦੇਹ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ, ਦੇਹ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ, ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵੈਭਵ, ਵਾਇਬੇ ਨ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸਭ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਕਰਿ ਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਸਮਰੱ ਥ ਸਵਰੂਪ। ਤ ਇਵ ਦੀ ਪੈਕਿਟਸ ਹੈ? ਲੋ ਕ ਿਚਲਾ ਦੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਤੁਸ ਅਚਲ ਰਹੋ।
ਪਿਕਤੀ ਵੀ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਲਾਸ ਦਾਵ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਿਖੱ ਚਣ ਪਰ ਤੁਸ ਿਨਆਰੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਿਪਆਰੇ
ਬਨਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲਵਲੀਨ ਰਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ,ੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ।ੋ … ਇਸ ਤਰ
ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵ।ੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਸਾਈਲਸ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਤ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚ ਸ ਹੈ,
ਇਸਲਈ ਇਸ ਪੈਕਿਟਸ ਦੇ ਵਲ ਫੁਲ ਅਟ ਨ ਰੱ ਖੋ । ਪਾਸ ਿਵਦ ਆਨਰ ਬਨਣਾ ਜ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਇਸੇ ਅਿਭਆਸ ਤੇ
ਹੈ। ਇਵ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੈ? ਸਮ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੇ ਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਸੀ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅ ਟ ਰਤਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਿਵ ੇ ਛੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਮੁਕਤੀ
ਜ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮ ਵੀ ਨੰਬਰ ਿਮਲਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਲਚਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਬਸ ਿਬੰ ਦੀ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਿਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਿਟੱ ਕ ਜਾਵੋ। ਿਬੰ ਦੀ ਿਹੱ ਲੇ ਨਹੀ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਉਸ ਸਮ
ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ੁਰੂ ਕਰੋ ਿਕ - ਮ ਆਤਮਾ ਹ … ਮ ਆਤਮਾ ਹ ...ਇਹ ਨਹ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕਉਿਕ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸ ਟਾਇਲ ਸਭ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਜੰ ਨੀ ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਜਨੀ ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਟਾਇਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ ਟਾਇਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਸ ਕਰਮਾਤੀਤ, ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਮੁਕਤ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵ
ਪਾਿਸਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱ ਲ ਸੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੁੱ ਲਫੋਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਫੁੱ ਲਫੋਰਸ, ਪਰ ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਿਵਜੈ, ਿਵਜੈ ਦੇ ਨਗਾੜੇ

ਵਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝਾ ਲਾਸ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ੁਭ ਸੰ ਕਲਪ ਤ ਇਹ ਹੀ ਰੱ ਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਨੰਬਰਵਨ ਆਉਣਾ ਹੈ
ਹੀ। ਤ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤ ਹੀ ਵਨ ਆਵੋਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਜਰਾ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਸੰ ਕਲਪ,
ਿਵਅਰਥ ਸਮ ਲਗ ਿਗਆ ਤ ਨੰਬਰ ਿਪੱ ਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚੈ ਕ ਕਰੋ। ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀ ਸਭ ਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਨਾ ਇਸਲਈ ਤੀਵਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲ ਅਟੈ ਨ ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣੇ ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹੋ। ਸਮਝਾ!ਕਵੇ ਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਟਾਇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਤ ਸਭ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੇ ਤ ਹੀ ਕਵੈ ਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਤਆਰੀ
ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋ ਨਾ! ਅੱ ਛਾ।
ਇਹ ਸੀਜਨ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨ ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾ ਭੰ ਡਾਰਾ ਖੋਿਲਆਂ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਫਰ ਦੱ ਸ ਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਲੇ
ਭੰ ਡਾਰੇ ਿਵਚੋ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਣ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਤ ਲੈ ਹੀ ਲੈ ਣਗੇ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਿਦ ਸਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੀਜਨ ਿਵੱ ਚ
ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਵ ੇ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਹੀ ਹੈ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਤ ਿਨਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਜਨ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓ। ਫ਼ਲ ਹੈ ਿਮਲਣ, ਵਰਦਾਨ। ਸਾਰੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਪਦਾਦਾ
ਨੂੰ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖ਼ੁ ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਕਾਰੀ ਿਸ ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਤ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤ ਮੌਜ ਮਨ ਲੋ । ਿਫਰ
ਸੀਜਨ ਦੀ ਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਸੁਣਾਵ ਗੇ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਵੱ ਖਰੇ - ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਖ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਮੰ ਗ - ਹੁਲਾਸ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਂ ਬਾਪਦਾਦਾ
ਸਾਿਰਆਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਵ ੇ ਮਹੱ ਤਵ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨ ਮਹੱ ਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਨਹ । ਿਜਹੜੀ
ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਵ ੇ ਿਰਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਿਨਕਲਣੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਲਦੀ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਮ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਿਵ ੇ ਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਨ ਚੰ ਗੇ - ਚੰ ਗੇ ਰਤਨ ਿਨਕਲੇ ਹਨ। ਇਵ
ਨਹ ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਅਸ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹ । ਸਾਰੇ ਿਵ ੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵ ੇ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਪਹੁੰ ਚਦਾ।
ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਿਵ ੇ ਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ
ਹਨ ਸਭ ਿਵ ੇ ਆਤਮਾਵ । ਸਭ ਮਹਾਰਥੀ, ਮਾਹਾਵੀਰ ਹੋ। ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਮਿਹਮਾ ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੋੜੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤ ਹਰ ਇਕ ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਿਵ ਵ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ
ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਹੋ? ਅੱ ਛਾ।
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ਤੀ

"ਅਿਵਅਕਤ ਬਾਪਦਾਦਾ" ਰੀਵਾਇਜ਼ 19-3-86 ਮਧੁਬਨ

" ਅੰਿਮਤਵੇਲਾ ਸੇ ਠ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲਾ"
ਅੱ ਜ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਦੇਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬਗ਼ੀਚਾ ਹੁਣ
ਇਸ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਤੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਹਰ ਇੱ ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਦੀ ਰੁਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁ ਬੂ ਅਤੇ
ਰੁਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਪੁ ਪਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁ ਬੂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਖੁ ਬੂ ਸਦਾਕਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਖੁ ਬੂ ਥੋੜਾ ਸਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਸਦਾ ਿਖਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਿਖਿੜਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਧੁੱ ਪ ਜ ਮੌਸਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਰਝਾ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋ ਤ ਵੀ ਰੁਹਾਣੀ ਬਾਗ਼ਵਾਨ ਦੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ
ਗੁਲਾਬ। ਕੋਈ - ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਲਾਬ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਦੀ ਖੁਸਬੂ ਿਵ ੇ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਦੀ ਖੁ ਬੂ ਿਵ ੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਖੁ ਬੂ, ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖੁ ਬੂ ਿਵ ੇ ਹੈ। ਕੋਈ - ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਵ ਖੁ ਬੂ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹਨ। ਤ
ਬਗੀਚੇ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਭ ਤ ਪਿਹਲ ਨਜ਼ਰ ਿਕਸ ਦੇ ਪਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਿਜਸ ਦੀ ਦੂਰ ਤ ਹੀ ਖ਼ੁ ਬੂ ਆਕਰਿ ਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵੱ ਲ ਹੀ ਸਭ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਹਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਗ਼ਵਾਨ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੁ ਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੰਬਰਵਾਰ
ਿਪਆਰ ਵੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਹਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੁ ਪ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਾਗ਼ਵਾਨ ਦੇ ਪੀ ਅਿਤ ਪੇਮ ਹੈ। ਮਾਿਲਕ ਨਾਲ ਪੁ ਪਾ ਦਾ
ਿਪਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਿਲਕ ਦਾ ਪੁ ਪ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ੋ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਲਾਬ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਸਦਾ ਸਵ ਖੁ ਬੂ ਤ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਕਦੀ ਨਹ । ਰੋਜ ਅੰ ਿਮਤਵੇਲੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਨਹ ਅਤੇ
ਕਤੀ ਦੀ ਿਵ ੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਲਾਬ ਪੁ ਪਾ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਮਨ ਉਦੇ ਹਨ।
ਅੰ ਿਮਤਵੇਲਾ ਿਵ ੇ
ਭੁ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅੰ ਿਮਤਵੇਲਾ ਿਵ ੇ ਪਮਾਤਮ ਿਮਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ - ਿਰਹਾਨ ਕਰਨ
ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅੰ ਿਮਤਵੇਲਾ ਭੋਲੇ ਭੰ ਡਾਰੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾ ਦੇ ਖਜਾਨ ਤ ਸਿਹਜ ਵਰਦਾਨ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਇਨ ਹੈ ਮਨ

ਇੱ ਛਤ ਫ਼ਲ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਸਮ ਅੰ ਿਮਤਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਿਬਨ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਖੁਲੇ ਖ਼ਜਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਹੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ੇ ਠ ਸੁੱ ਖ ਨੂੰ, ੇ ਠ ਪਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ।
ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਾਰੇ ਰੁਹਾਨੀ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ - ਵੇਖ ਹਰਿ ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰੁਹਾਨੀ
ਗੁਲਾਬ ਤੁਸ ਵਾਹ - ਵਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਦੇ ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾ ਦੇ। ਸਮਝਾ!
ਮੁਰਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣ - ਸੁਣ ਕੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਦਾਨੀ ਬਣ ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ
ਉਮੰ ਗ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੈ । ਅੱ ਜ ਯੂ. ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਓ. ਕੇ. ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਟਰਨ ਹੈ। ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਦ ਸੁਣ
ਕਰਕੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਹਮੇ ਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਹੜਾ? ਥਕ ਯੂ। ਥਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੇ ੁਕਰੀਆ ਿਦਲ ਤ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਜੱ ਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਤ ਪਿਹਲੇ ਬਾਪ
ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਨਾ! ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ੁਕਰੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪਤੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਠਦੇ - ਬੈਠਦੇ ਕਈ ਵਾਰ
ਥਕ ਯੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਵਧੀ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਯੂ. ਕੇ. ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਹੱ ਦ ਦੀਆਂ ਕਤੀਆਂ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਿਨਿਮਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ। ਕਈ ਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਕਤੀ ਵਾਲੇ ,
ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਵਰਗ ਵਾਲੇ , ਵੱ ਕ - ਵੱ ਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ , ਭਾ ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਾਕੇ ਇੱ ਕ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣਾ,
ਬਾਹਮਣ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ, ਬਾਹਮਣ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ। ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਭਾ ਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਵ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਹ
ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਭਾ ਾ, ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਿਡਕ ਨਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤ ਯੂ. ਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬਣਾਉਣ
ਿਵੱ ਚ ਿਬਜ਼ੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਹ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਤ ਹੈ
ਹੀ ਪਰ ਅੱ ਜ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੱ ਗ ਸਨਹੀ, ਯੱ ਗ ਸਿਹਯੋਗੀ ਇਹ ਿਵ ੇ ਤਾ ਚੰ ਗੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ
ਪਿਹਲੇ ਯਗ ਮਤਲਬ ਮਧੂਬਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਕੱ ਢਣ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਧੂਬਨ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱ ਕ
ਸਪੈ ਲ ਿਲਫਟ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ, ਹਰ ਕਦਮ ਿਵੱ ਚ ਮਧੂਬਨ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜ ਬਾਪ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਜ
ਬਾਪ ਦਾ ਬਹਮਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜ ਬਾਪ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਹੈ। ਮਧੂਬਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਮਧੂਬਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਿਵ ੇ ਸਨਹ, ਿਲਫਟ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਚੜਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਤ ਛੁਟ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ
ਸਿਵੱ ਚ ਓਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹ । ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਨਹ ਦੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ ਹੀ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਹਨ ਇਸਲਈ ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ
ਕੱ ਚੇ ਚਾਵਲ ਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸਨਹ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਧੂਬਨ ਯਾਦ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਤ
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਅਮੁੱ ਲ ਰਤਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਨਹ ਦਾ ਦਾਮ ਹੈ। ਵੈਿਲਊ ਸਨਹ ਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਵ ਹੀ
ਭਾਵ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਨਹ ਨਹ ਤ ਉਸ ਦਾ ਜਮ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਨਹ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਮ ਕਰੋ ਤ ਉਨ ਦਾ ਪਦਮ
ਜਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਨਹ ਪਸੰ ਦ ਹੈ। ਤ ਯੂ. ਕੇ. ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਯਗ ਸਨਹੀ, ਯਗ ਸਿਹਯੋਗੀ ਆਿਦ ( ੁਰੂ )
ਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਸਿਹਜ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਯੋਗ, ਸਿਹਜ ਯੋਗ ਹੈ । ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਤ ਬਾਪ ਦੀ
ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਤ ਸਿਹਯੋਗੀ, ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਧੁਬਨ ਮਤਲਬ ਬਾਪਦਾਦਾ
ਨਾਲ। ਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਹਜਯੋਗ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। ਿਦਲ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਿਪਆਰਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇੱ ਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਿਦਲਵਾਲਾ ਮੰ ਿਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤ ਿਦਲਵਾਲਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਿਦਲ ਦਾ ਸਨਹ, ਿਦਲ ਦਾ
ਸਿਹਯੋਗ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਖੁ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਾ ਡੇ ਨ ਵੱ ਡੀ ਿਦਲ ਹੈ ਤ ਿਵਸਤਾਰ ਵੀ ਵੱ ਡਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਕਈ ਜਗਾ ਤੇ ਿਬਖ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤ ਿਬਖ ਦੀਆਂ ਾਖਾਵ ਵੀ
ਤਨਾ ਬਣ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਫਾ ਡੇ ਨ ਤ ਤਨਾ ਿਨਕਿਲਆ, ਾਖਾਵ ਿਨਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਾਖਾਵ ਵੀ ਤਨਾ ਬਣ
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤਨ ਤ ਵੀ ਾਖਾਵ ਿਨਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਵ ਅਸਟੇਲੀਆ ਿਨਕਿਲਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ
ਿਨਕਲੇ । ਸਭ ਤਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਤਨ ਦੀਆਂ ਖਾਵ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਨਾਲ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕ
ਫਾ ਡੇ ਨ ਸਨਹ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਿਵਸਤਾਰ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਹਨ। ਅੱ ਛਾਵਰਦਾਨ:ਦੇਹ ਭਾਨ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰ ਿਨਰਕਰੋਧੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਿਨਰਮਾਣਿਚਤ ਭਵ
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੇਹ ਭਾਣ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਧ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕ ਕੋਧ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ
ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ - ਜੱ ਦ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱ ਲ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੱ ਦ ਕੋਈ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੋ
ਗੱ ਲ ਕੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਮਾਣਿਚਤ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਕਾਰੀ ਤੇ
ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ, ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱ ਚਾ ਿਮੱ ਤਰ ਮੰ ਨ - ਤੱ ਦ ਕਹ ਗੇ
ਕਮਾਲ। ਜਦ ਇਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਵਖਾਓ ਤੱ ਦ ਿਵ ਵ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਪਿਸੱ ਧ ਹੋਵੋਗ।ੇ
ਸਲੋ ਗਨ:ਮੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਸਵਤੰ ਤਰ ਬਣੋ।
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