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"ਅਲੌ ਿਕਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ"

ਅੱ ਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦੀ ਿਨਰਾਲੀ,
ਸੇ ਠ ਾਨ ਵਾਲੀ ਅਲੌ ਿਕਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਿਨਆਰੀ ਅਤੇ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ - ਸਭਾ
ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੌਣਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਲ - ਆਸਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਜ ਤੇ ਿਤਲਕ, ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ, ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਸੇ ਠ
ਸਿਮਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਿਵੱ ਚ ਅਲੌ ਿਕਕ ਖੁ ਬੂ ਅਿਤ ਰਮਨੀਕ, ਅਿਤ ਅਕਰਿ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਦੀ
ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਹਰ ਇੱ ਕ ਰਾਜ - ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ
ਦਰਬਾਰ ਹੈ! ਹਰ ਇੱ ਕ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਚਾ ਸਵਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਤ ਿਕੰ ਨ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਚੇ ਹਨ! ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣਾ
ਦੀ ਰਾਜ - ਦਰਬਾਰ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੋ ਤ ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਰਾਜ - ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ! ਏਨੀ ਵੱ ਡੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਯੁੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਸੰ ਗਮਯੁੱ ਗ ਦੀ ਿਵ ੇਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੇ ਤ ਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਰਵ ਬੱ ਚੇ ਸਵਰਾਜ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਝ ਲੌ ਿਕਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਬੱ ਚਾ ‘ਰਾਜਾ’ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ‘ਰਾਜਾ’ ਬਣੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਰਾਜਾ ਬਣ
ਹੀ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਸਭ ਬੱ ਚੇ
ਰਾਜਯੋਗੀ ਮਤਲਬ ਸਵ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰਬਰਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ - ਯੋਗੀ, ਪਜਾ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹ ਹੈ।
ਤ ਬਾਬਦਾਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਵ ਨਵ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਰਾਜ - ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਜ ਹਾਲ਼ੇ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਨਵ - ਨਵ ਹਨ ਤੇ ਿਮਲਣਾ -ਝੁਲਣਾ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅਿਵਅਕਤ ਬਾਪ ਅਿਵਅਕਤ ਗੱ ਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤ
ਹੀ ਸਮ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਅਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਿਕ ਮਤਵਾਲੀਆਂ ਹ !
ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ - ਅਲੌ ਿਕਕ ਰਾਜ - ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾਜ਼ ਅਤੇ
ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਟੇ ਨ ਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵ ੇਸਤਾ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਯਤ ਦੀ
ਚਮਕ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗੇ ਤ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਿਦ ਟੀ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਵੱ ਲ ਹੀ
ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਿਚਹਰਾ ਹੀ ਿਵਤੀ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਦਰਪਨ ਹੈ। ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ - ਚਮਕ ਤ
ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਪਰ ਇੱ ਕ ਸੀ ਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ , ਆਪੇ ਅਤੇ ਸਿਹਜ਼
ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਥਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ । ਇੱ ਕ ਸੀ
ਸਿਹਜ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੀ , ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਕੋਿ ਸ ਕਰ ਸਿਥਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱ ਕ ਸਨ ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ, ਦੂਸਰੇ
ਸਨ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਯੋਗੀ। ਦੋਨ ਦੀ ਚਮਕ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਿਰਹਾ। ਉਨ ਦੀ ਨਚਰੁਲ ਿਬਊਟੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਪੁਰ ਾਰਥ ਦਵਾਰਾ ਿਬਊਟੀ ਸੀ। ਿਜਸ ਤਰ ਅੱ ਜ ਕਲ ਵੀ ਮੇਕਅੱ ਪ ਕਰਕੇ ਿਬਊਟੀਫੁੱ ਲ ਬਣਾ ਦੇ
ਹਨ ਨਾ। ਨਚਰੁਲ (ਸਭਾਿਵਕ) ਿਬਊਟੀ ਦੀ ਚਮਕI ਇਕਰਸ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਿਬਊਟੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ
ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਰਸਟਏਜ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ; ਇੱ ਕ ਿਜਹੀ, ਇੱ ਕਰਸ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਤ ਸਦਾ ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ, ਆਪੇ
ਯੋਗੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰਬਰਵਨ ਸਵਰਾਜ - ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਮਤਲੱਬ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਦ ਸੰ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ,
ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹ ਤ ਆਪੇ ਅਤੇ ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ ਸਿਥਤੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਜ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ - ਇੱ ਥੇ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਥੇ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਹੀ ਸਭ
ਕੁਝ ਹੈ - ਿਫਰ ਬੁੱ ਧੀ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਜਦ ਜਾ ਹੀ ਨਹ ਸਕਦੀ ਤ ਅਿਭਆਸ ਿਕ ਕਰਨਗੇ? ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਅੰ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੈ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਅਿਭਆਸ, ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਮਹਨਤ ਵਾਲਾ ਅਿਭਆਸ। ਤ

ਸਵਰਾਜ - ਅਿਧਕਾਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸਿਹਜ ਅਿਭਆਸੀ ਬਣਨਾ - ਇਹ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ, ਆਪੇ ਯੋਗੀ ਦੀ।
ਉਨਹ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਅਲੌ ਿਕਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਮਿਹ ੂਸ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੇ ਠ ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਿਹਜ਼ਯੋਗੀ ਹਨ। ਿਜਵ ਸਥੂਲ ਧਨ ਜ ਸਥੂਲ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੀ
ਚਮਕ ਿਚਹਰੇ ਤ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਾਹੂਕਾਰ ਕੁਲ ਦਾ ਜ ਚ ਪਦਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਵ ਇਹ ਸੇ ਠ
ਪਾਪਤੀ, ਸੇ ਠ ਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸੇ ਠ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਨ ਾ ਅਤੇ ਚਮਕ ਿਚਹਰੇ ਤ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਤ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨ ਨ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ ਆਤਮਾਵ ਹਨ।
ਇੰ ਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਿਚਹਰੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ। ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਿਨ ਾਨ ਨਾ
ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ, ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਿਨ ਾਨ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ,ੋ ਿਕਸੇ - ਿਕਸੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਹੀ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਇਹਨ ਨ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ - ਿਕਸੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਚੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਿਤਆਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਤਆਗ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਸਮਤ ਿਵਖਾਈ
ਨਹ ਦੇਵੇਗੀ ਿਚਹਰੇ ਤ। ਜ ਇਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਿਮਹਨਤ ਬੜੀ ਚੰ ਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਪਦਾਦਾ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤ ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ ਦੀ ਚਮਕ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵ,ੇ
ਸੇ ਠ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਨ ੇ ਦੀ ਚਮਕ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ ਿਕ ਿਕ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ। ਸੰ ਗਮਯੁਗ
ਦੀਆਂ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨੀ ਸਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ। ਿਨਰੰ ਤਰ ਯੋਗ ਿਕਵ ਲਗਾਈਏ ਜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਭੰ ਡਾਰ
ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਿਕਵ ਕਰੀਏ - ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਵੀ ਇਸੇ ਿਮਹਨਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸਮ ਨਾ ਗਵਾਓ ਪਰ ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਭਾਗ
ਦਾ ਸਿਹਜ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮ ਨੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿਮਹਨਤ
ਿਵੱ ਚ ਲਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤ ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮ ਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਿਫਰ ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਦ
ਕਰੋਗੇ? ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਨੂੰ, ਬਾਹਮਣ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ “ਸਰਵ ਪਾਪਤੀ ਭਵ”। “ਸਰਵ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਭਵ”
ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹ ਹੈ। ‘ ਪਾਪਤੀ ਭਵ’ ਦੀ ਵਰਦਾਨੀ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਸਕਦੀ
ਇਸਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਹਨਤ ਨਹ ਕਰਨੀ ਪਦੀ। ਤ ਸਮਝਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ?
ਰਾਜਸਭਾ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਿਵ ੇਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱ ਟ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ
ਨਾ, ਜ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਹੈ ਜ ਨਹ ? ਜਦ ਿਵਧਾਤਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ, ਵਰਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਬਣ ਗਏ; ਰਾਜਾ ਮਤਲਬ
ਿਵਧਾਤਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਪਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹ ਤ ਲਵ ਗੇ ਕੀ? ਤ ਸਮਝਾ, ਨਵ- ਨਵ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਯੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸਮ ਨਹ ਗਵਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸਮ ਗਵਾਇਆ ਤ ਅੰ ਤ - ਮਿਤ
ਵੀ ਯੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਫਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਚੰ ਦਰ ਵੰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਗੇ ਜ ਸੂਰਜ ਵੰ ਿਵੱ ਚ? ਯੁੱ ਧ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਚੰ ਦਰ ਵੰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹ , ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਹੋ ਹੀ ਜਾਵ ਗੇ, ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵ ਗੇ - ਹੁਣ ਤੱ ਕ
ਅਿਜਹਾ ਲਕ ਨਾ ਰੱ ਖੋ। ਹੁਣ ਨਹ ਨਹ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹ । ਬਣਨਾ ਹੈ ਤ ਹੁਣ, ਪਾਣਾ ਹੈ ਤ ਹੁਣ - ਇੰ ਝ ਉਮੰ ਗ ਉਤ ਾਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਮੰ ਿਜਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹ ਹੈ। ਜਦ ਸਿਤਯੁਗ ਸੂਰਜ ਵੰ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤ ਸੂਰਜਵੰ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਮਾਸਟਰ
ਿਵਧਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਦਾਤਾ, ਲੈ ਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਵਾਲਾ ਨਹ । ਮਦਦ ਿਮਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ,
ਪੁਰ ਾਰਥ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ ਣਗੇ - ਨਹ । ਮਦਦ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਸਵਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬੱ ਚੇ। ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣਾ ਹੈ ਜ ਿਪੱ ਛੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ? ਅੱ ਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਜ
ਰਸਤਾ ਹੈ - ਸਿਹਜਯੋਗੀ, ਖੁਦ ਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਜਦ ਹੈ ਹੈ ਇੱ ਕ ਬਾਪ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹ ਤ
ਜਾਵ ਗੇ ਿਕੱ ਥੇ? ਪਾਪਤੀ ਹੀ ਪਾਪਤੀ ਹੈ ਿਫਰ ਿਮਹਨਤ ਿਕ ਲਗੇਗੀ? ਤ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਵੋ।
ਸਰਵ ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣੋ। ਸਮਝਾ? ਬਾਪਦਾਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ - ਭਾਵ ਲਾਸ ਿਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਨੰਬਰਵਨ ਬਣੇ। ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ,
ਨਾਿਕ ਪਜਾ। ਅੱ ਛਾ।
ਮਹਾਰਾ ਟਰ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਪਦੇ

ਦਾ ਗਰੁੱ ਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ,ੋ ਮਹਾ

ਬਦ ਿਕੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾ ਟਰ

ਸਥਾਨ ਵੀ ਮਹਾ ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਿਕ ਿਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਨਾ
ਮਹਾਨ ਬਣੇ। ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵ ਆਤਮਾਵ ਹੋ। ਬਾਹਮਣ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ। ਹਰ ਕਰਮ ਮਹਾਨ, ਹਰ ਬੋਲ
ਮਹਾਨ, ਹਰ ਸੰ ਕਲਪ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਲੌ ਿਕਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤ ਮਹਾਰਾ ਟਰ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣੋ
ਿਕ ਮਹਾਨ ਹ। ਬਾਹਮਣ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਚੋਟੀ ਹਨ ਨਾ।
ਮੱ ਧ ਪਦੇ - ਸਦਾ ‘ਮੱ ਿਧਆਜੀ ਭਵ’ ਦੇ ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ' ਮਨਮਨਾਭਵ' ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੱ ਿਧਆਜੀ ਭਵ' ਦਾ ਵੀ
ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਤ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਵਰੂਪ - ਇਸਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ 'ਮੱ ਿਧਆਜੀ ਭਵ' ਤ ਆਪਣੇ ਸੇ ਠ
ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ‘ਮੱ ਿਧਆਜੀ ਭਵ' ਦੇ ਮੰ ਤਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ।
ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ' ਮੱ ਿਧਆਜੀ ਭਵ' ਹੈ ਤ 'ਮਨਮਨਾ ਭਵ’ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤ ਮੱ ਧ ਪਦੇ ਮਤਲਬ
ਮਹ ਮੰ ਤ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਲੇ । ਤ ਦੋਵ ਹੀ ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਸਮਝਾ, ਕੌ ਣ
ਹੋ?
ਜਦ ਤ ਪਿਹਲ ਪਾਠ ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮ ਕੌ ਣ? ਬਾਪ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱ ਲ ਯਾਦ
ਦਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਮਨਨ ਕਰਨਾ। ਬਦ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ ਿਕ 'ਮ ਕੌ ਣ’ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਰ ਿਕੰ ਨ ਹਨ?
ਿਲਸਟ ਕੱ ਢਣਾ - ‘ ਮ ਕੌ ਣ’ ਅੱ ਛਾ।
ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ, ਸੇ ਠ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਅਲੌ ਿਕਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵ
ਨੂੰ, ਸਵ ਅਲੌ ਿਕਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਮਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਿਵ ੇ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪੇ ਯੋਗੀ, ਸਿਹਜ ਯੋਗੀ, ਚੇ ਤੇ ਚੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਚੇ ਤੇ ਚੇ
ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੰ ਪੰ ਨ ਯਾਦਗਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਅਿਵਅਕਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨਾਲ ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀ ਭਰਾ - ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵ - ਸਵਰੂਪ, ਸਵਦੇ , ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ।
ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵ ੇ ਿਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਵ ੇ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਿਵ ੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ ਸਾਇੰ ਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਮੀਗਾਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱ ਚੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਇੰ ਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਇੰ ਸ ਤ ਵੀ ਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ
ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਲਸ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਤੱ ਖਤਾ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਦੀ ਪਤੱ ਖਤਾ। ਿਜਸ ਤਰ ਸਾਇੰ ਸ ਪਫ਼ ਿਦਖਾ ਰਹੀ
ਹੈ - ਝ ਸਾਈਲਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪਫ਼ ਹੈ - ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਦ ਇੰ ਨ ਸਭ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪਰੂਫ
ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਸ ਤਰ ਇਹ (ਿਪਛਲੇ
ਵਰੇ) ਪੀਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ। ਇਵ ਹੀ ਚਲਦੇ- ਚਲਦੇ ਪੀਸ ਦੇ
ਮਾਡਲ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਤ ਸਾਇੰ ਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਈਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝਾ?
ਸਾਇੰ ਸ ਦੀ ਇਨਵ ਨ ਿਵਦੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਸਾਈਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਥ ਸਿਹਜ
ਫੈਲੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਕ ਤ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਮੰ ਗ - ਉਤ ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਬਨ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ।
ਿਜਸ ਤਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਬਨ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ, ਇੰ ਝ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਬਨ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦੇ ਇਸਲਈ ਬਾਪਦਾਦਾ ਖੁ
ਹਨ। ਅੱ ਛਾ!
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਵਯਕਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਸੇ ਠ ਆਤਮਾਵ ਬਣ ਗਏ, ਇੰ ਝ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਦਰ ਨ ਹੋ ਿਗਆ ਨਾ?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਮਤਲਬ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਦਰ ਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਜਾਣਨਾ ਮਤਲਬ ਸਵਦਰ ਨ

ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਜਦ ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਹੋਰ ਸਭ ਚੱ ਕਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਦੇਹ ਭਾਨ ਦਾ ਚੱ ਕਰ, ਸੰ ਬੰ ਧ ਦਾ ਚੱ ਕਰ, ਸਮਿਸਆਵ ਦਾ ਚੱ ਕਰ - ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਚੱ ਕਰ ਹਨ! ਪਰ
ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੱ ਕਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਚੱ ਕਰ ਤ ਿਨਕਲ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਨਹ ਤ ਜਾਲ ਿਵੱ ਚ ਫਸ ਜ ਦੇ ਹਨ! ਤ ਪਿਹਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਿਨਕਲ ਗਏ 63 ਜਨਮ ਤ ਕਈ ਚੱ ਕਰ
ਿਵੱ ਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ ਇਨ ਚੱ ਕਰ ਤ ਿਨਕਲ ਆਏ ਤ ਿਫਰ ਫਸਣਾ ਨਹ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖ
ਿਲਆ ਨਾ? ਕਈ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁੰ ਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ
ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ ਤ ਹਮੇ ਾ ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣ, ਮਾਇਆਜੀਤ ਬਣ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ
ਚਲੋ , ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੇ ਾ ਹਲਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਝ ਹੀ ਥੱ ਲੇ ਲੈ ਆ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚ ਡਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਤ ਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਤ ਨਹ ? ਜੇ ਇੱ ਕ ਵੀ ਪੰ ਖ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਥੱ ਲੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਡਣ ਨਹ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਲਈ, ਦੋਨ ਹੀ ਪੰ ਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤ ਆਪੇ
ਡਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਸਵਦਰ ਨ ਚੱ ਕਰਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਮਤਲਬ ਡਦੀ ਕਲਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ।
ਰਾਜਯੋਗੀ, ੇ ਠ ਯੋਗੀ ਆਤਮਾਵ ਹੋ ਨਾ? ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਿਹਜਯੋਗੀ, ਰਾਜਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ।
ਅਿਜਹੀਆਂ ੇ ਠ ਯੋਗੀ ਆਤਮਾਵ ਹਮੇ ਾ ਹੀ ਅਤੀਇੰ ਦੀ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਝੂਲੇ ਿਵੱ ਚ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। ਹਠਯੋਗੀ ਯੋਗ
ਦਵਾਰਾ ਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾ ਉਠਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਰਾਜਯੋਗੀ
ਚੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾ ਉਠਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ
ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਚੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ - ਯੋਗੀ ਚਾ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਮਨ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਉਵ ਵੀ ਫ਼ਿਰ ਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਫ਼ਿਰ ਿਤਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤਾ ਮਤਲਬ ਿਜਸ ਦਾ ਬੁੱ ਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ
ਦੇਹਭਾਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਦੇਹਭਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹਮੇ ਾ ਚੇ - ਅਿਜਹੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ
ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹ । ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੱ ਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਵ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਯੋਗੀ ਬਣਨਾ
ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਅਤੇ ਮ, ਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਤ ਹਮੇ ਾ ਇਸੇ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਿਕ ਅਸ ਰਾਜਯੋਗੀ, ਹਮੇ ਾ
ਫਿਰ ਤਾ ਹ । ਇਸ ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇ ਾ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਰਾਜਯੋਗੀ ਹਮੇ ਾ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹਨ, ਹੱ ਦ
ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਨਹ । ਹੱ ਦ ਤ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲ ਿਗਆ - ਇਸੇ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ, ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ
ਰਹੋ। ਿਜਵ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਵ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਖੁ ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ, ਨ ੇ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਅੱ ਛਾ।
"ਿਵਦਾਈ ਦੇ ਸਮ"
ਸਾਰੇ ਅੰ ਿਮਤਵੇਲੇ ਦੇ ਵਰਦਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਤਾ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯਾਦਿਪਆਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਮੇ ਾ ਪਲਾਨ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮੇ ਾ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲ
ਅਤੇ ਜਾਨ, ਿਸਕ ਅਤੇ ਪੇਮ ਨਾਲ, ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗੀ ਆਤਮਾਵ , ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ
ਗੁਡਮੋਰਿਨੰਗ, ਡਾਇਮੰ ਡ ਮੋਰਿਨੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇ ਾ ਡਾਇਮੰ ਡ ਬਣ ਇਸ ਡਾਇਮੰ ਡ ਯੁਗ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ
ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਾ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਤ ਚਾਰ ਤਰਫ ਦੇ ਡਬਲ ਹੀਰੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੰ ਡ ਮਾਰਿਨੰਗ। ਅੱ ਛਾ
ਵਰਦਾਨ:ਰਿਹਮਿਦਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਵਾਰਾ ਅਪਕਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੁਭਿਚੰ ਤਕ ਭਵ
ਿਕਵ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ, ਭਾਵ ਸਤੋਗੁਣੀ, ਭਾਵ ਤਮੋਗੁਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਪਤੀ ੁਭਿਚੰ ਤਕ ਮਤਲਬ ਅਪਕਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ
ਿਘਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਿਗਆਨ ਦੇ ਵ ੀਭੂਤ ਹਨ, ਬੇਸਮਝ ਹਨ।
ਉਨ ਦੇ ਉਪਰ ਰਿਹਮ ਜ ਸਨਹ ਆਏ, ਿਘਣਾ ਨਹ । ੁਭਿਚੰ ਤਕ ਆਤਮਾ ਇਵ ਨਹ ਸੋਚੇਗੀ
ਿਕ ਇਸ ਨ ਇਵ ਿਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਿਕਵ ਹੋਵੇ - ਇਹ ਹੀ ੁਭਿਚੰ ਤਕ
ਸਟੇਜ ਹੈ।

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਤਪੱ ਿਸਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਅਸੰ ਭਵ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਕਰ ਸਫਲਤਾ ਮੂਰਤ ਬਣੋ।
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