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ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ - ਸਵ ੇ ਠ ਭਾ ਾ

ਅੱ ਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਬਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨ ਹੀ ਸਨਹੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੈ ਸਾਕਾਰ
ਰੂਪਧਾਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਭਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਆਕਾਰੀ ਸਨਹੀ ਸਵਰੂਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਭਾ। ਸਨਹ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਮਨਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪਧਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਸਨਹ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਪਤੱ ਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਨਹ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ, ਿਦਲ ਦੇ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਉਮੰ ਗ - ਉਤ ਾਹ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ, ਿਦਲ ਦੀ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਭਾਵਨਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਹ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਿਮੱ ਠੀਆਂ - ਿਮੱ ਠੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਆਪਣੀ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਪਿਵਤੀ ਦੀ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ - ਚਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਹਾਲ - ਚਾਲ, ਨਣ
ਦੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ, ੇ ਠ ਸਨਹ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਸ ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਰੂਹਿਰਹਾਨ ਿਤੰ ਨ ਰੂਪਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਨਣ ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, 2 - ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ, 3 - ਸੰ ਕਲਪ
ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਭਾ ਾ ਤ ਕਾਮਨ ਭਾ ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾ ਾਵ ਰੂਹਾਨੀ ਯੋਗੀ ਜੀਵਨ
ਦੀਆਂ ਭਾ ਾ ਹਨ। ਿਜਸਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ - ਿਜਨ ਅੰ ਤਰਮੁੱ ਖੀ
ਸਵੀਟ ਸਇਲਸ ਸਵਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਵੋਗੇ - ਉਨ ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ਾਵ ਦੁਆਰਾ ਸਵ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਅਲੌ ਿਕਕ ਭਾ ਾਵ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਕਤੀ ਾਲੀ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਭਾ ਾ ਸੁਣਕੇ ਅਤੇ ਮੈਜਾਿਰਟੀ ਸੁਣਾਕੇ ਥੱ ਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਭਾ ਾ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੀ ਵੀ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵ ਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਣ ਦੀ ਭਾ ਾ ਇ ਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾ ਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਨਹ ਨਾਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ ਦੁ ਮਣੀ ਨਾਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਚੇਹਰੇ ਤ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਨ ਚੈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤ ਭਾਵਨਾ
ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਵ ਹੀ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ੇ ਠ ਭਾ ਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਕ ਸੰ ਕਲਪ ਕਤੀ ਸਭਤ ੇ ਠ ਕਤੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਕਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੀ ਭਾ ਾ ਇਹ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ ਹੈ।
ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋਵ,ੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ
ਇਹੀ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਇੰ ਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਇਹ ਸਇਲਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੰ ਮ
ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਕ ਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ - ਿਜਨ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਅਤੇ ਉਨ
ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਜ ਉਸ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਿਬਜ਼ੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਅਿਭਆਸੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨ ੇ ਠ
ਸੰ ਕਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਅਰ ਸੰ ਕਲਪ ਹੀ ਿਡਸਟਬਸ ਹੈ। ਿਜਨ ਿਵਅਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸਮਰਥ
ਸੰ ਕਲਪ ਚੱ ਲਣਗੇ ਉਨ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ੇ ਠ ਭਾ ਾ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਸ ਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਿਜਵ ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਭਾ ਾ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਤੰ ਨ ਿਮੰ ਟ ਦੇ
ਭਾ ਣ ਦਾ ਸਾਰ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਭਾ ਾ ਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਜੀਵਨ - ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਗਾਇਨ ਹੈ,
ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੰ ਤਰਮੁੱ ਖੀ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਭਾ ਾ ਇਹੀ ਅਲੌ ਿਕਕ ਭਾ ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵ ਤ ਪਮਾਣ ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ਾਵ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ
ਪਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਿਮਹਨਤ ਵੀ ਘੱ ਟ, ਵ ਤ ਵੀ ਘੱ ਟ। ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਹਜ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਅਿਭਆਸੀ
ਬਣੋ। ਤ ਅੱ ਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾ ਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਰਸਪ ਡ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਅਤੀ ਸਨਹ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੇਖ ਸਨਹ ਨੂੰ, ਸਨਹ ਦੇ ਸਾਗਰ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਰੂਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸੇ ਠ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਪਤੀ ਸਵ ਭਾਵ ਦਾ ਿਰਸਪ ਡ ਸਦਾ ਿਨਰਿਵਘਨ ਭਵ, ਸਮਰਥ ਭਵ, ਸਵ ਕਤੀ ਸੰ ਪੰ ਨ ਭਵ ਦੀ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੀ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ੁਭ ਕਾਮਨਾਵ ਹਨ, ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਪਮਾਣ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਜ ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ੁਭ ਕਾਮਨਾਵ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ੇ ਠ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਰਦੇ - ਤੁਰਦੇ ਕਦੀ
- ਕਦੀ ਕਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਿਪਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਨ ਦੀ ਿਵਆਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਜ ਮਨ ਦੇ ਿਵਅਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਭਾਵ ਸੰ ਬੰ ਧ - ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਵੇ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮੀਪ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ
ਦੇ ਵੀ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਲ਼ਕੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਟੱ ਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਾਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਤੁ ਹੋ ਰਹੇ

ਹਨ ਇਸਲਈ ਇਸ ਹਲਚਲ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਕੇ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾਵੋਗੇ ਤ ਬੁੱ ਧੀਬਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼, ਕਰਜ਼ ਦੇ
ਬਜਾਏ ਸਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਹੁੰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ - ਬੁੱ ਧੀਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਇੱ ਕ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਯਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਤ
ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਹੋਰ ਹੀ ਥੱ ਲੇ ਤ ਥੱ ਲੇ ਲੈ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹ ਸਕਦੇ ਇਸਲਈ
ਚੁਕਤੁ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਿਕੱ ਥੇ - ਿਕੱ ਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਤੁ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਦਾ
ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱ ਖੋ। ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਬੋਝ ਨਹ ਰੱ ਖੋ। ਿਜਨ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਹਲ਼ਕਾ ਰੱ ਖੋਗੇ ਉਨ ਬੁੱ ਧੀ ਬਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਜ
ਪਾਪਤ ਕਰਾਵੇਗੇ ਇਸਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਹ । ਿਵਅਰ ਸੰ ਕਲਪ ਿਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਾਇਦ ਇਵ ਹੈ, ਇਵ ਬੋਝ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ
ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਰੱ ਖੋ। ਹੱ ਲਕੀ ਰੱ ਖੋ। ਤ ਿਹੰ ਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਬਾਪ ਦੀ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦੀ
ਰਹੇਗੀ। ਸਮਝਾ।
ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਬਲ ਬੋਝ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਿਪੱ ਛਲਾ ਿਹਸਾਬ ਦੂਜਾ ਿਵਅਰ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਬੋਝ ਤ ਡਬਲ ਬੋਝ
ਉਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਥੱ ਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਲਈ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵ ੇ ਅਟ ਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਸਦਾ ਬੁੱ ਧੀ ਦੇ
ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁਕਤੁ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬੁੱ ਧੀਯੋਗ ਦੇ ਬਜਾਏ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਭੋਗ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਦਾ
ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਹਲ਼ਕਾ ਰੱ ਖੋ। ਤ ਯੋਗਬਲ, ਬੁੱ ਧੀਬਲ ਭੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਉਮੰ ਗ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ। ਜੋ ਿਜੰ ਨਾ ਸੱ ਚੀ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਨਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਵ
ਦੀ ਸੱ ਚੀ ਿਦਲ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਿਹਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੀ ਰਾਜ਼ੀਪਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਿਦਲ ਦੀ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਜੋ
ਵੀ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਉਹ ਸਭ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਕੇ ਹੋਰ ਚੰ ਗੇ ਤੇ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਦਾ ਉਨਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਰਹੋ, ਿਵਧੀ ਪਮਾਣ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ
ਬਾਪਦਾਦਾ ਪਦਮਗੁਣਾ ਯਾਦਿਪਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱ ਥ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਜ ਮਨ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਦੋਨ ਦਾ ਿਰਸਪ ਡ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ੇ ਠ ਪੁਰ ਾਰਥ, ੇ ਠ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਿਜੰ ਦੇ ਰਹੋ। ਅਿਜਹੇ ਸਨਹ ਦੀ ੇ ਠ ਭਾਵਨਾਵ
ਸਿਹਤ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦਿਪਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ।
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ਅੱ ਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਆਪਣੀ ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਮਨਜੀਤ ਜਗਤਜੀਤ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ
ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦੇ ਿਵਅਰ ਸੰ ਕਲਪ, ਿਵਕਲਪ ਿਜੱ ਤ ਹਨ। ਇਵ ਿਜੱ ਤੇ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਿਵ ਵ ਦੇ ਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ
ਮਨ ਿਜੱ ਤੇ ਜਗਤ ਿਜੱ ਤ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਇਸ ਵ ਤ ਸੰ ਕਲਪ - ਕਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਉਤਨਾ ਹੀ ਿਵ ਵ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵ ਤ ਈ ਵਰੀਏ ਬਾਿਲਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਿਲਕ ਹੀ
ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਿਬਨਾ ਬਾਿਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੱ ਦ ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਨ ਦੇ ਹੱ ਦ ਦਾ ਨ ਾ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਹੱ ਦ ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਨ ਤ ਬਾਿਲਕਪਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦ ਹੀ ਬਾਿਲਕ ਸੋ ਮਾਿਲਕ ਬਣੋਗੇ ਇਸਲਈ ਭਗਤੀ
ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਮਾਿਲਕ ਹੋਵ,ੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੋਵ,ੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਸਭ
“ਬਾਿਲਕ ਤੇਰ”ੇ ਕਿਹ ਕੇ ਹੀ ਪਾਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ ਫਲਾਣਾ ਮਾਿਲਕ ਹ , ਇਵ ਕਦੀ ਨਹ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਚੇ ਵੀ
ਬਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਦ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਬਾਦ ਾਹ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਜ ਬਾਦ ਾਹ ਬਣਦੇ ਹੋ।
“ਬਾਿਲਕ ਸੋ ਮਾਿਲਕ ਹ ” - ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਸਦਾ ਿਨਰਹੰ ਕਾਰੀ, ਿਨਰਾਕਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਿਲਕ ਬਣਨਾ
ਅਰਥਾਤ ਹੱ ਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਜਦੋ ਬਾਹਮਣ ਬਣਨ ਤ ਬਾਹਮਣਪਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੌਖੇ ਤ ਸੌਖਾ
ਪਾਠ ਿਕਹੜਾ ਪਿੜਆ? ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ ਿਕਹਾ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨ ਿਕਹਾ ਬੱ ਚਾ ਅਰਥਾਤ ਬਾਿਲਕ। ਇਸ ਇੱ ਕ ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ
ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਿਲਕ ਜ ਬੱ ਚਾ ਇਹ ਇੱ ਕ ਬਦ ਪੜ ਿਲਆ ਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਵ ਵ ਦਾ ਤ ਕੀ ਪਰ ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕ ਦੀ
ਨਾਲੇ ਜ਼ ਪੜ ਿਲਆ। ਅੱ ਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਵੱ ਡੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਹੋਣ ਪਰ ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਨਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ
ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਬਦ ਪੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਵੀ ਅਣਜਾਨ ਹੈ। ਇਵ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫੁੱ ਲ ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ
ਬਣੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ, ਇਸ ਇੱ ਕ ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜਵ ਬੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਸਮਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਬਾਿਲਕ ਜ ਬੱ ਚਾ ਬਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਤ ਬਚਣਾ। ਮਾਇਆ ਤ ਬਚੇ ਰਹੋ ਅਰਥਾਤ ਹ , ਸਦਾ
ਇਸ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ। ਸਦਾ ਇਹੀ ਸਿਮਤੀ ਰੱ ਖੋ, “ਬੱ ਚਾ ਬਿਣਆ” ਅਰਥਾਤ ਬੱ ਚ ਿਗਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਮੁ ਿਕਲ ਹੈ ਕੀ? ਸਿਹਜ
ਹੈ ਨਾ। ਫ਼ੇਰ ਭੁੱ ਲਦੇ ਿਕ ਹੋ? ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਇਵ ਸੋਚੇ ਹਨ ਿਕ ਭੁੱ ਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਹ ਹ ਪਰ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦਾ ਹ । ਿਕ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦਾ? ਤ

ਕਿਹੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵ ਤ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹਨ ਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋ ਮਰਜੀਵਾ ਬਣਨ ਤ ਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਅਗਨੀ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦ ਨਵ ਜਨਮ ਿਲਆ। ਜਦ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਫ਼ੇਰ ਪੁਰਾਣੇ
ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਕਥ ਆਏ। ਿਜਵ ਰੀਰ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਣਗੇ ਤ
ਕਿਹਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਨਹ ਕਿਹਣਗੇ। ਤ ਰੀਰ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤ ਬਾਦ ਰੀਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੀਰ ਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ , ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਮਤੀਆਂ ਦਾ, ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦ ਮਰਜੀਵਾ ਕਹਾ ਦੇ ਹੋ। ਜਦੋ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਕਥ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਮਨੁੱਖ ਫ਼ੇਰ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭੂਤ ਕਹ ਗੇ ਨਾ। ਤ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਸੰ ਸਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜਾਿਗਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਤ ਕੀ ਕਹ ਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੂਤ ਕਹ ਗੇ ਨਾ। ਭੂਤ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਵਰਨਣ ਵੀ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱ ਲ
ਚੰ ਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਅਸਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਿਦ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤ ਮੱ ਧਕਾਲ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹ ਹਨ। ਮੱ ਧ ਨੂੰ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਮੱ ਧਕਾਲ ਹਨ ਤ ਮੱ ਧਕਾਲ ਅਰਥਾਤ ਿਵਚਕਾਰ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਭੰ ਵਰ ਿਵੱ ਚ ਪਰੇ ਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਵ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਨਹ ਸੋਚੋ। ਸਦਾ
ਇਹੀ ਦੋ ਬਦ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ “ਬਾਲਕ ਸੋ ਮਾਿਲਕ”। ਬਾਲਕ ਪਨ ਹੀ ਮਾਿਲਕਪਨ ਸਵੈ ਹੀ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ
ਬਣਨਾ ਨਹ ਆ ਦਾ?
ਬਾਲਕ ਬਣੋ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਬੋਝ ਤ ਹਲ਼ਕੇ ਬਣੋ। ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ, ਇਹੀ ਮੁ ਿਕਲ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਮੁ ਿਕਲ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੰ ਮ ਤੂੰ ਜਾਣੋ। ਅਤੇ ਜਦੋ ਸਿਹਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮੇਰਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾਪਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ
ਅਰਥਾਤ ਬਾਿਲਕ ਸੋ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨਾ। ਬਾਪ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਬੇਗਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹ । ਇਹ ਲੋ ਨ
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਈ ਵਰੀਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨ ਲੋ ਨ ਦੇਕੇ ਟਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਈ ਵਰੀਏ ਅਮਾਨਤ ਹੈ।
ਤੁਸ ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕਿਹ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ? ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਅੱ ਧਾ ਤੇਰਾ
ਅੱ ਧਾ ਮੇਰਾ। ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਿਕਹਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਤ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲੇ ਗਾ? ਸਫ਼ਲਤਾ
ਿਮਲੇ ਗੀ? ਇਸਲਈ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਤੁਰਦੇ ਤ ਬਾਿਲਕ ਸੋ ਮਾਿਲਕਪਨ ਦੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ, ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ ਹੀ ਰਹੋਗੇ।
ਸਮਝਾ? ਤ ਇਹ ਪਾਠ ਸਦਾ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਕੇ ਫ਼ੇਰ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਅਭੁਲ ਬਣੋ। ਅੱ ਛਾ!
ਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਿਲਕ ਸੋ ਮਾਿਲਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਿਲਕਪਨ ਅਰਥਾਤ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਬਾਦ ਾਹਪਨ ਦੀ
ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ , ਸਦਾ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਟਸਟੀ ਬਣ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਨਵ ਉਮੰ ਗ,
ਨਵ ਉਤ ਾਹ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦਿਪਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ।
ਵਰਦਾਨ:‘ ਿਵ ੇ ” ਬਦ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ ਪਿਰਵਰਤਕ ਭਵ
ਸਦਾ ਇਹੀ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਿਕ ਅਸ ਿਵ ੇ ਆਤਮਾ ਹ , ਿਵ ੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਨਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵ ੇ ਤਾ
ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵ ੇ
ਬਦ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ - ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਿਵ ੇ , ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਿਵ ੇ , ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਵ ੇ ,
ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਿਵ ੇ …………...ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਵ ੇ
ਬਦ ਿਲਆਣ ਨਾਲ ਸਿਹਜ ਸਵੈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸੋ
ਿਵ ਵ ਪਿਰਵਰਤਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲ ੇ ਹੈ, ਉਸ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਜ
ਹੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਿਵਘਨ ਤ ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰ ਸਮਝਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ।
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