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ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ

ਅੱ ਜ ਸਨਹ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ ਸਨਹੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਿਤੰ ਨ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਤੰ ਨ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਹਨ - ਸਨਹ, ਸਿਹਯੋਗ
ਅਰਥਾਤ ਸਿਹਜ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਤੀ ਸਵਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਤੁਰਦੇ - ਿਫ਼ਰਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲਾਈਟ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਮਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਹਰ
ਸੰ ਕਲਪ, ਬੋਲ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਪਤੱ ਖ ਸਵਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ, ਿਸਰਫ਼ ਸਵੈ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤੰ ਨ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਸਨਹ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਵ ਮਾਸਟਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜੋ ਵੀ ਿਗਆਨੀ ਜ
ਅਿਗਆਨੀ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਿਕ ਸਨਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰ ਸਨਹ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਿਜਵ ਲੌ ਿਕਕ ਜ ਪਾਿਕਤੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ੀਤਲਤਾ ਦੀਆਂ, ਤੀ ਦੀ ਸਵੈ ਹੀ ਅਨੁਭੂਤੀ
ਕਰੇਗਾ। ਇਵ ਮਾਸਟਰ ਸਨਹ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਨਹ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸੱ ਚੇ ਸਨਹ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਹ । ਰੂਹਾਨੀ ਸਨਹ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁ ਬੂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵ।ੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਨਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਤ
ਸਭ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਭਦਾ ਸਨਹ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਨਹ ਦੀ ਖੁ ਬੂ ਿਵ ਵ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ।
ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁ ਬੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਤਮਾ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰੇ ਿਕ ਇਹ ਸੇ ਠ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼
ਬਾਪ ਦੀ ਸਨਹੀ ਨਹ ਪਰ ਸਵ ਦੀ ਸਦਾ ਸਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਜਦੋ ਸਵ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੋਣ ਉਦ ਕਹ ਗੇ ਮਾਸਟਰ ਸਨਹ
ਦਾ ਸਾਗਰ। ਅੱ ਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱ ਚੇ ਆਤਿਮਕ ਸਨਹ ਦੀ ਭੁੱ ਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਸਨਹ ਵੇਖ - ਵੇਖ ਉਸ ਸਨਹ ਨਾਲ ਿਦਲ ਉਪਰਾਮ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸਲਈ ਆਤਿਮਕ ਸਨਹ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ - ਸਨਹ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਜ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥੇ
ਤੱ ਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਹੀ ਖੁ ਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ? ਮ ਤ ਬਹੁਤ
ਸਨਹੀ ਹ । ਜੇਕਰ ਸਨਹ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਬਾਪ ਦੇ ਿਕਵ ਬਣਦੇ ਜ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ
ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱ ਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ, ਤੁਸ ਸਭਨੂੰ ਬਾਪ ਨ ਟਸਟੀ ਬਣਾਕੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ
ਹੈ? ਹਰ ਿਵ ੇ ਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਲੱਗਦੀ ਤ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਿਵ ੇ ਤਾ
ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸਲਈ ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਇਵ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣ
ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰ ਾਰਥ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਨਯਮ ਵੀ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਵੀ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਵਧੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱ ਧ ਨਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਨੂੰ ਸੇਵਾ
ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਲਗਾ ਦੇ। ਿਸਰਫ਼ ਿਗਆਨ ਦੇਣਾ ਜ ਹਫ਼ਤਾ ਕੋ ਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਸੇਵਾ ਨਹ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤ ਦਵਾਪਰ
ਤ ਪਰਮਪਰਾ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ - ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਆਵੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਿਕ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਨਹ । ਭਾਵ ਿਗਆਨ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸਨਹ ਨਾਲ,
ਭਾਵ ਸਨਹ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਜ ਯਾਦ ਬਲ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਅਰਥਾਤ ਬੁੱ ਧੀ
ਭਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੱ ਚੀ ਸੇਵਾ। ਸੈਿਕੰ ਡ ਦੀ ਿਦ ਟੀ ਜ ਦੋ ਬੋਲ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਕਤੀ ਾਲੀ ਿਵਧੀ ਦੇ
ਵਾਇਬੇ ਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੰ ਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਵ ਦੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹਨ। ਇਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਇਹ
ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਹਰ ਵ ਤ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਜ ਉਨਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਨਹ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਪੱ ਛੇ ਨਹ ਹੱ ਟ ਰਹੇ ਹ ਪਰ
ਅੱ ਗੇ ਜੋ ਵੱ ਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹ ਇਸਲਈ ਦਾਤਾ ਬਣੋ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਓ। ਇਵ ਹੀ ਸਹਯੋਗੀ ਜ ਸਿਹਜਯੋਗੀ
ਿਸਰਫ਼ ਸਵੈ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ ਜ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਉਮੰ ਗ, ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਲਿਹਰ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਸਵ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ। ਿਕਸੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਥਤੀ ਜ
ਪਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵ ਤ ਇਹ ਸਿਹਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਦਾ ਸਵ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵ।ੇ ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਵ ੇ ਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਤ ਹੈ ਹੀ
ਪਰ ਬਾਪ ਿਵ ਵ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬੋਲ ਿਨਕਲਣ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ
ਸਮਾਨ ਸਵ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ। ਪਰਸਨਲ ਇੱ ਕ ਦੋ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੱ ਦ ਦੇ

ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੱ ਚੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ। ਤੁਸ ਸਭਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਿਵ ਵ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜ
ਿਸਰਫ਼ ਸਟਰਸ ਦੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ? ਦੇ ਦੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜ ਿਸਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡਟ ਦੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਹੋ? ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਟਾਈਟਲ ਤ ਨਹ ਹੈ ਨਾ। ਿਵ ਵ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ
ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਸਟਰ ਦੀ ਹੱ ਦ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਗੇ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਨਣਗੇ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ
ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲਦੇ ਹੋ। ਹਦ ਦਾ ਨਹ । ਤ ਸਵ ਪਤੀ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਹੋਗੇ
ਸਿਹਯੋਗੀ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਪਮਾਣ ਕਤੀ ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਵ ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਸਵੈ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹ ਪਰ ਸਵ ਦੇ ਪਤੀ ਸੇਵਾ
ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਣ ਕਤੀ ਨਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤੀ ਦੇਣਾ - ਇਹ ਹੈ ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ
ਲਗਾਉਣਾ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਨਹ ਸੋਚੋ ਮ ਤ ਸਿਹਣ ੀਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਣ ੀਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮਾਈਟ ਦੂਜੇ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਨੀ ਦੇਣ ਜ ਰਸਤਾ
ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਵ ਕਤੀ ਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਮਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਣ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਾਓ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਿਕ ਿਨਰਬਲਤਾ ਦੇ ਅੰ ਧਕਾਰ ਤ ਕਤੀ ਦੀ ਰੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜ ਸਮਝਣ ਿਕ ਇਹ ਆਤਮਾ
ਆਪਣੀ ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਕਨਕ ਨ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪਰ ਿਨਿਮਤ
ਬਣ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਅਟਕਾ ਦਵੇਗੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥੀ
ਨਾਲ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਪ
ਿਵਖਾਈ ਦਵੇ। ਉਨ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਦਵਾਏ। ਹਰ ਿਵ ੇ ਤਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵੱ ਲ ਇ ਾਰਾ ਦਵਾਏ। ਸਦਾ ਬਾਪ ਹੀ
ਿਵਖਾਈ ਦਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਨਹ । ਇਹ
ਕਦੀ ਵੀ ਸੰ ਕਲਪ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ। ਸਿਹਯੋਗੀ ਨੂੰ
ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਵੇਿਖਆ ਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਵਾਪਰਯੁਗੀ
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਿਫਕ ਬੇਮੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਿਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਿਡਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੰ ਨ
ਨਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਬਾਪ ਨਹ ਹੈ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਤ ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਸੱ ਤ ਦੇ ਵੱ ਲ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜੋੜਣਗੇ।
ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ - ਕਦੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲ ੇ ਕੀ ਅਤੇ ਲਕ ਣ ਕੀ ਹਨ! ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਪ ਵੱ ਲ ਅਤੇ
ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ। ਿਜਵ ਦੂਜੇ ਿਡਵਾਇਨ ਫ਼ਾਦਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਉਪਰ ਤ ਥੱ ਲੇ ਲੈ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਇਵ
ਿਡਵਾਇਨ ਫ਼ਾਦਰ ਨਹ ਬਣੋ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਿਕੱ ਥੇ - ਿਕੱ ਥੇ ਬੱ ਚੇ ਿਸੱ ਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਸ ਜ ਦੇ
ਹਨ। ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਦੇ ਨੜੇ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚਦੇ। ਤ ਸਮਿਝਆ ਸੱ ਚਾ ਸੇਵਾਧਾਰੀ
ਿਕਸਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਕਤੀਆਂ ਜ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਿਦ ਟੀ ਨਾਲ, ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਿਵਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ
ਲਗਾਓ ਅੱ ਛਾ!
ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਹਰ ਖਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਏ ਹਰ ਵ ਤ ਿਵਧੀ ਨੂੰ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਪਭੂ ਦੇਣ ਸਮਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਭੂ ਪਸਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਸਦਾ ਇੱ ਕ ਦੇ ਵੱ ਲ ਇ ਾਰਾ ਦੇ ਇਕਰਸ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਇਵ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਵ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦਿਪਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ।
ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਵਅਕਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ:- ਇਹ ਲ ਕਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲ ਕਰ ਜ ਸੈਨਾ ਸਦਾ ਿਵਜੈ ਪਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੈਨਾ ਿਵਜੈ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੁ ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਤ ਮਾਇਆ ਦੁ ਮਣ ਤੇ ਿਵਜੈ ਪਾਉਣਾ ਇਹੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜ਼ਲਦੀ ਤ ਜ਼ਲਦੀ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਜਾਓ ਿਕ ਿਕ ਵ ਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵ ਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤ ਵ ਤ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ ਸਕੋਗੇ
ਇਸਲਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਿਢੱ ਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵੈ ਹੀ ਿ ਕਾਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਕਤੀ ਾਲੀ ਸਦਾ ਿਵਜੈਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ
ਤੁਸ ਸਭ ਿਵਜੈਈ ਹੋ?
ਸਦਾ ਇਹੀ ਲ ੇ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਸਰਿਵਸੇਬੁਲ ਬਣ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰ ਧਨ ਨਹ
ਹੈ। ਿਜੰ ਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਹ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹ , ਇਵ ਸਮਝਕੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ
ਚੱ ਲੋ । ਜੋ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਿਨਿਮਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਖੁ ੀ ਅਤੇ ਕਤੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਸਵੈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਿਗਆ ਕੋਟ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਨੂੰ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸਦਾ ਪੂਜਯ ਆਤਮਾਵ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੂਜਯ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਰਮ
ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਕਰਮ ਤ ਪਿਹਲੇ ਚੈਕ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਪੂਜਯ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਮਾਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹ ਹੈ ਤ ਪਿਰਵਤਨ ਕਰ ਲਵੋ।
ਪੂਜਯ ਆਤਮਾਵ ਕਦੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 100 ਬਾਹਮਣ ਤ ਤਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤ 100
ਬਾਹਮਣ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਹਨ। ਉਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲੈ ਨ ਸੋਿਚਆ

ਹੈ। ਿਕਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਾ। ਕਦੀ
ਿਗਆਨ ਦੀ ਮੌਜ ਿਵੱ ਚ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮੌਜ ਿਵੱ ਚ। ਕਦੀ ਪੇਮ ਦੀ ਮੌਜ ਿਵੱ ਚ। ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਹਨ। ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਹੈ ਹੀ ਮੌਜ ਦਾ
ਯੁਗ। ਅੱ ਛਾ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸਵੈ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ
ਉਨ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਤ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਸਦਾ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਨ ਦੀ ਖੁ ੀ ਅਤੇ
ਨ ਾ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਅਥੱ ਕ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਰਹੋ। ਅੱ ਛਾ!
ਵਰਦਾਨ:ਕਰਨਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਤਾਜਧਾਰੀ ਭਵ
ਮ ਿਨਿਮਤ ਕਰਮਯੋਗੀ, ਕਰਨਹਾਰ ਹ , ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਬਾਪ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਸਵੈ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਸਦਾ
ਲਾਈਟ ਦੇ ਤਾਜਧਾਰੀ ਜ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਬਾਦ ਾਹ ਬਣ ਜ ਦੇ। ਬਸ ਬਾਪ ਅਤੇ ਮ ਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ - ਇਹ ਅਨੁਭੂਤੀ
ਸਿਹਜ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਬਾਦ ਾਹ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਵ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਮਾਇਆਜੀਤ, ਕਰਮਇੰ ਦੀਏ
ਜੀਤ ਅਤੇ ਪਾਿਕਤੀਜੀਤ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਿਕਸੀ ਵੀ ਿਵਅਰ ਭਾਵ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਉਪਰ ਬੋਝ ਚੁੱ ਕ ਲਦੇ ਤ ਤਾਜ ਦੇ ਬਜਾਏ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਅਨਕ ਟੋਕਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸਵ ਬੰ ਧਨ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਿਹਕ ਨਾਿਤਆਂ ਤ ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਬਣੋ।
******
ਸੂਚਨਾ:- ਅੱ ਜਅੰ ਤਰਰਾ ਟੀਏ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਤੀਜਾ ਰਵੀਵਾਰ ਹੈ, ਾਮ 6:30 ਤ 7:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਸਭ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸੰ ਗਿਠਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠ ਹੋ ਯੋਗ
ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਸਵ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਪਤੀ ਇਹੀ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖੋ - ਿਕ ਸਵ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਹੋਵੇ, ਸਵ ਆਤਮਾਵ ਸੱ ਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱ ਲਕੇ
ਪਮਾਤਮ ਵਰਸੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਮ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਸਵ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹ ।

