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ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਓਮ

ਤੀ

“ਅਿਵਯਕਤ
ਦਾਦਾ”

ਬਾਪ ਿਰਵਾਇਜ਼

14-12-85 ਮਧੂਬਨ

"ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਿਵੱ ਖ ਦਾ ਦ ਪਣ”
(ਮਧੂਬਨ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ)

ਅੱ ਜ ਿਵ ਵ ਰਿਚਅਤਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਰਿਚਅਤਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਰਿਚਅਤਾ ਆਪਣੇ ਰਚਤਾਪਨ ਦੀ
ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਸਿਥਤ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਸਭ ਰਿਚਅਤਾ ਦੀ ਿਵ ੇ ਪਿਹਲੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ
ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਿਚਅਤਾ ਿਕੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਬਣੇ ਹਨ? ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਰਚਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਰਿਚਅਤਾ ਨੂੰ ਆਕਰਿ ਤ ਕਰ ਰਚਨਾ - ਪਨ
ਿਵਸਿਮਤ ਤ ਨਹ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੋ? ਮਾਿਲਕ ਬਣ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ? ਜਦੋ ਚਾਹੋ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮਾਿਲਕ ਬਣ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੀ ਪਿਕਤੀ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਜ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਨ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪੂਰਣ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹ ਤ ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸੰ ਪੰ ਨ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵ ਤ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਿਵੱ ਖ ਦਾ ਦ ਪਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਦ ਪਣ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਦਾ ਭਿਵੱ ਖ ਸ ਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਿਹਲੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਿਲਕਪਨ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹਨ। ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਆਰਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ - ਪਨ ਆਉਣਾ - ਇਹ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ ਮਾਿਲਕਪਨ ਦੀ। ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਿਮਤ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੋਨ
ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਮਾਿਲਕ - ਪਨ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸਰਵ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ, ਸਨਹੀ ਬਣਨਾ, ਿਦਲ ਦੇ
ਸਨਹ ਦੀ ਆ ੀਰਵਾਦ ਅਰਥਾਤ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਸਰਵ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਿਨਕਲੇ । ਭਾਵ ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਦੂਰ
ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸਨਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਵ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਨਹ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਨਾਲ ਆਪਣਾਪਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਨਹ ਸੰ ਪੰ ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਿਵ ਵ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਜ ਦੇਹ
ਦੇ ਮਾਿਲਕਪਨ ਦੀ ਅਿਭਆਸੀ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱ ਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਿਜਸਦੇ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੇ
ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਿਵ ੇ ਆਤਮਾ ਤ ਦਾਤਾਪਨ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਹ ਆ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਤ ਸੁੱ ਖ ਸੀ, ਦਾਤਾਪਨ ਦੀ ਜ ਤੀ, ਪੇਮ, ਆਨੰਦ, ਖੁ ੀ, ਸਿਹਯੋਗ, ਿਹੰ ਮਤ, ਉਤਸਾਹ, ਉਮੰ ਗ ਕੋਈ ਨਾ
ਕੋਈ ਿਵ ੇ ਤਾ ਦੇ ਦਾਤਾਪਨ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵਗੀ। ਸਦਾ ਿਵ ਾਲ ਬੁੱ ਧੀ ਅਤੇ ਿਵ ਾਲ ਿਦਲ, ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ ਵੱ ਡੀ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹੋ - ਇਵ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ ਿਨ ਾਨੀਆਂ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਦ ਪਣ ਤ ਸਭ ਦੇ
ਕੋਲ ਹੈ? ਿਜਨ ਸਵੈ ਨੂੰ ਸਵੈ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਉਨ ਹੋਰ ਨਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਤ ਸਵੈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਅੱ ਛਾ!
ਅੱ ਜ ਤ ਿਮਲਣ ਆਏ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਭ ਆਏ ਹਨ ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸਨਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਗਾ ਡ ਵੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਰੂਹਿਰਹਾਨ ਕੀਤੀ। ਮਧੂਬਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ ਛੱ ਡਦੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਨੜੇ ਬੈਠ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਗੱ ਲ ਤ
ਿਨ ਿਚੰ ਤ ਬੈਠ ਹੋ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਘੱ ਟ ਿਮਹਨਤ
ਨਹ ਹੈ। ਮਧੂਬਨ ਿਵੱ ਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਤ ਨਹ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਿਵਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਵੀ
ਕਰਨਾ ਪਦਾ, ਸਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਦਾ, ਹੰ ਸ ਬਗੁਲੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਆਪਣੀ ਉਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਕਈ
ਗੱ ਲ ਤ ਸਵੈ ਹੀ ਿਨਆਰੇ ਹੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ? ਇੱ ਥੇ ਤ ਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਤ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ। ਤ ਮਧੂਬਨ
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਭ ਤ ਨੰਬਰਵਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਿਕ ਿਕ ਇੱ ਕ ਹੀ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਸਟਡੀ ਕਰੋ ਤ ਵੀ ਬਾਪ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਵੀ ਯੱ ਗ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਗੱ ਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹ । ਮੇਰਾ
ਸਟਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਚਾ ਜ, ਇਹ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਧੂਬਨ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਜ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਤੇ ਸਿਹਜ ਪਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ - ਸਭ ਮਧੂਬਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪੋਗਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ।
ਫੰ ਕ ਨ ਦਾ ਨਹ । ਉਸਦੇ ਤ ਫੋਲਡਰਸ ਆਿਦ ਛਪੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਿਵ ਵ ਸੇਵਾ ਪਤੀ। ਸਵੈ ਦੇ ਪਤੀ ਕੀ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ? ਸਵੈ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਕੀ ਪਾਰ ਵਜਾ ਗੇ? ਉਸ ਸੇਜ ਦੇ ਤ ਸਪੀਕਰਸ, ਪੋਗਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਦੇ ਹੋ। ਸਵੈ ਦੀ ਸੇਜ ਦਾ ਕੀ ਪੋਗਾਮ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਚੈਿਰਟੀ ਿਬਗਨਸ ਏਟ ਹੋਮ ਤ ਮਧੂਬਨ ਿਨਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰ ਕ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਦੀਪ
ਜਲਾ ਦੇ ਹਨ) ਤ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਦਾ ਦੀਪ ਕੌ ਣ ਜਗਾਏਗਾ? ਹਰ ਗੱ ਲ ੁਰੂ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਧੂਬਨ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੰ ਮਤ ਹੈ,
ਉਮੰ ਗ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਦਦ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਸਰਵ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਹੈ ਥੇ ਸਭ ਸਿਹਜ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ

ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਿਕਹੜੀ?
ਬਾਬਦਾਦਾ ਸਭ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹੀ ੇ ਠ ਆ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣੇ। ਸੰ ਤੁ ਟ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁ ਟ
ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਵੈ ਤ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਾਪ
ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰ ਤੁ ਟ ਹਨ - ਇਹ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹ ਮ ਸੰ ਤੁ ਟ ਹ ਯਥਾ ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਪਰ
ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੈ ਤ ਸੰ ਤੁ ਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁ ਟ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਹੀ
ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ ਿਕ ਇਹ ਯਥਾਰਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਤੁ ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਿਡਸਟਬ ਹੋਵੋ ਨਾ ਿਡਸਟਬ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ। ਿਡਸਟਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਵੈ ਿਡਸਟਬ ਨਾ
ਹੋਣ। ਅੱ ਗ ਦੀ ਸੇਕ ਤ ਸਵੈ ਤ ਸਵੈ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰ ਸੇਫ਼ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹ ਵੇਖ।ੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ - ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਿਮਤ
ਬਣ ਹੋਰ ਨੂੰ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਿਵ ੇ ਧਾਰਨਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੀ ਤ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ! ਿਨਿਮਤ ਮਧੂਬਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਪਤੀ। ਮੋਹ ਿਜੱ ਤ
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓ। ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਕਾਸ ਏਗਜੈਿਮਨ ਕਰੇ
ਪਰ ਸਭਦੇ ਮਨ ਤ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਤ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਨਹ । ਮ ਿਕਵ ਬਣਕੇ ਹੋਰ ਬਣਾਵ । ਬਸ ਇਹ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਸੇਜ ਤੇ ਿਵਖਾਓ। ਅੱ ਛਾ!
ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਲ:-

ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸ ਸਭਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇੰ ਨੀ ਸਭ ੇ ਠ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ੇ ਠ ਸੰ ਕਲਪ ਹਨ ਤ
ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਲੈ ਨਜ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਲੈ ਨ ਹੀ ਸਭਨੂੰ ਪਲੇ ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ
ਿਵ ਵ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਵ ੇ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਕਤੀ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਵ ੇ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਨਹ
ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਿਵ ੇ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸ ਸੰ ਗਠਨ ਤੇ ਸਭਦੀ ਿਵ ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱ ਦੀਆਂ ਿਹਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਗੱ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱ ਦੀ ਨਹ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਿਹਲਦੀ ਨਹ । ਸਵੈ
ਰਾਜ ਦੀ ਜ ਿਵ ਵ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਣਗੇ ਪਰ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਇਸਦਾ ਿਵ ੇ ਬਚਾਵ
ਹੈ। ਥੇ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਕੇ ਯੂਿਨਟੀ ਨੂੰ ਿਡਸਯੂਿਨਟੀ ਕਰਦੇ ਫ਼ੇਰ ਿਹਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਹਲਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਤ ਇਸ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਚਲੋ । ਇਹ ਸੰ ਗਠਨ ਹੀ ਿਕਲਾ ਹੈ,
ਇਸਲਈ ਵਾਰ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਵਜੈ ਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਿਰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਿਰਪੀਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੁਿ ਆਰ ਬਣਦੇ
ਉਹੀ ਿਵਜੈਈ ਬਣ ਸੇਜ ਤੇ ਪਿਸੱ ਦ ਹੋ ਜ ਦੇ। ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਹੀ ਿਵਜੈ ਦਾ ਿਵ ੇ ਆਧਾਰ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਗਠਨ ਨ ਹੀ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਿਰਟਰਨ ਦਾਦੀਆਂ ਨ ਚੰ ਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ
ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਪਾਠ ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਰਗਾ ਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਿਰਗਾ ਡ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਣਾ, ਲੈ ਣਾ ਨਹ
ਹੈ। ਲੈ ਣਾ ਅਰਥਾਤ ਗਵਾਉਣਾ। ਦੇਣਾ ਅਰਥਾਤ ਲੈ ਣਾ। ਕੋਈ ਦਵੇ ਤ ਦਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਿਬਜਨਸ ਨਹ । ਇਹ ਤ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੇਰ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ। ਉਹ ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੀ ਜ ਦਾ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰ ਗਣ
ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਨਹ ਿਤਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਵਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ ਰਾਜ ਿਕਸ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਹਜੇ ਤ ਿਵਧੀ ਦੀ ਿਲਸ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ
ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਹੀ ਿਤਆਰ ਨਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਗਾ ਤ ਸਹੀ ਨਾ। ਿਵਧੀ ਚਜ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਸਾਕਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਅਿਵਅਕਤ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਵਧੀ ਚਜ ਹੋਈ ਨਾ। ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਿਵਧੀ ਚਜ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਿਵਧੀ ਪਮਾਣ
ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਚਜ ਹੁੰ ਦੀ ਰਵੇਗੀ। ਅੱ ਛਾ!
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ:-

1-ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਣਮੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਦਾ ਦਾਨ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹੋ। ਿਨਰਬਲ ਨੂੰ ਕਤੀ ਾਲੀ ਦਾ, ਗੁਣ ਦਾ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਵੋ
ਤ ਸਦਾ ਮਹਾਦਾਨੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨਹ । ਜੇਕਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਵ ਕਰੇ ਤ ਮ
ਕਰਾ, ਇਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮ ਕਰਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤ ਲੇ ਵਤਾ ਨਹ , ਦੇਵਤਾ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਿਦੰ ਦੇ
ਜਾਓ। ਿਜਨ ਿਦੰ ਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨ ਵੱ ਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਦੇਵੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅੱ ਛਾ।
2- ਸੁਿਣਆ ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਆਿਖ਼ਰ ਿਹਸਾਬ ਕੱ ਢੋ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਦੋਨ ਹੀ ਨਾਲ - ਨਾਲ
ਹਨ? ਜ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਿਕਸ ਲਈ ਹੋ? ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਜਦ ਸਮਾਨ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਨਾ। ਤ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸੈਮਪਲ ਕੌ ਣ ਬਣੇਗਾ? ਹਰੇਕ ਇਹ

ਿਕ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮ ਬਣ ਗਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਓਟੇ ਉਹ ਅਰਜੁਨ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਨ ਸਵੈ ਨੂੰ ਿਨਿਮਤ ਬਣਾਇਆ ਇਵ ਜੋ
ਿਨਿਮਤ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ - ਵੇਖਦੇ ਹ ਕੌ ਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਪਦਾਦਾ ਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਰੇ ਬੀਤਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਵਰੇ ਬੀਤਦੇ ਇਵ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ
ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨਵ ਉਮੰ ਗ, ਨਵ ਸੰ ਕਲਪ ਸਦਾ ਰਹੇ, ਤ ਇਹੀ ਸੰ ਪੂਰਣਤਾ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ
ਸਭ ਨਵ ਹੋਵ।ੇ
ਪ ਨ:- ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੀਪ ਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਉਤਰ:- ਿਵ ੇ ਤਾਵ । ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਵ ੇ ਤਾ ਨ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੀਪ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ। ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ

ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਬਾਪ ਨ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ ਸਭਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਓ। ਿਵ ੇ ਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤ ਉਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੰ ਗ ਉਤਸਾਹ ਵਧੇਗੀ।
ਪ ਨ:- ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉਤਰ:- ਸਵੈ ਨੂੰ ਜ ਿਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਅਨਾਸਕਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ

ਅਨਾਸਕਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਵੇਗੀ ਅੱ ਛਾ!

ਪ ਨ:- ਵਰਤਮਾਨ ਵ ਤ ਿਵ ਵ ਦੀ ਮੈਜਾਰਟੀ ਆਤਮਾਵ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱ ਲ ਪਵੇ

ਹਨ?

ਉਤਰ:- 1- ਡਰ ਅਤੇ 2- ਿਚੰ ਤਾ। ਇਹ ਦੋਨ ਹੀ ਿਵ ੇ

ਸਭ ਿਵੱ ਚ ਪਵੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਜੰ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਿਫ਼ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਿਚੰ ਤਾ ਿਵੱ ਚ
ਹਨ ਉਤਨ ਹੀ ਤੁਸ ੁਭਿਚੰ ਤਕ ਹੋ। ਿਚੰ ਤਾ ਬਦਲ ੁਭ ਿਚੰ ਤਕ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਡਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੁਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਇਵ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਬਾਦ ਾਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ ਨ:- ਵਰਤਮਾਨ ਵ ਤ ਿਕਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਿਜਹੇ ਵ ਤ ਤੇ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਉਤਰ:- ਵਰਤਮਾਨ ਵ ਤ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਵਾਯੂ ਦਾ, ਸਮੁੰ ਦਰ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਵ ਇਹ

ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ ਦਾ ਵੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਾਰ ਅਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਵ ਤ ਤੇ ਅਕਾਲੇ ਿਮਤੂ
ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਬਣ ਤੀ ਅਤੇ ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤ ਸਦਾ
ੁਭਿਚੰ ਤਕ ਬਣ ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ - ਤੀ ਦਵੋ। ਅੱ ਛਾ!
ਵਰਦਾਨ:ਿਦੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵਰੂਪ ਭਵ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਿਦੜਤਾ ਅਤੇ ਸਨਹ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਿਦੜਤਾ
ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਅੱ ਜਕਲ ਸਾਇੰ ਸ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਵ ਤੁਸ ਸਾਇਲਸ ਦੀ ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਫਲੀਭੂਤ ਬਣੋ।
ਿਦੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਉਮੀਦ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਿਹੰ ਮਤ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ
ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਭੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਕੇ ਚੱ ਲੋ ਤ ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਵੇਗੀ।
******

