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ਇ"ਕ ਟ%ਲੀਪ%ਿਥਕ ਸ,ਦ.ਸ਼ ਦuਨੀਆ 3 ਪਰਮ ਿਪਤਾ
ਵਲ9; ਦ:ਜਾ ਸ,ਦ.ਸ਼; ਪਿਹਲਾ ਸ,ਦ.ਸ਼ ਧਾਰਿਮਕ
ਚਟਾਨ ਦuਆਰਾ ਦuਨੀਆ ਤ9 ਲuਿਕਆ ਹ?ਇਆ ਸੀ । ਹ, ਬਚ/; ਜਨਮ ਸ3ਚ ਦੀ ਖ/ਜ ਲਈ ਹu9ਦਾ ਹ: ; ਿਗਆਨ ਭਰੀ ਦuਨੀਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼uਰAਆਤ
ਹ/ਈ ਹ:, ਇਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨ' ਕਈ ਸਦੀਆ ਤ3ਕ ਇ9ਤਜ਼ਾ ਰ ਿਕ3ਤਾ ; ਦuਨੀਆ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ
ਤuਹਾਡ' ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ' ਸਜੀਵ ਿਸਧ,ਤ ਦਾ ਇਸਤ'ਮਾਲ ਿਕ3ਤਾ, ਪਿਹਲ, ਉਸ ਨ' ਤuਹਾਡ' ਲਈ
ਮJਜ਼:ਕ ਕਾਨu9ਨ ਭ'ਿਜਆ; ਫ'ਰ ਿKਸ਼ਚਨ ਮਤ ਆਇਆ; ਅਤ' ਤੀਜਾ ; ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼uਰAਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹ:, ਹ: ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗJਡ ਦਾ ਿਸਧ,ਤ; ਇਸ ਿਸਧ,ਤ L ਅਲJਿਕ ਕ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਿਕਹਾ
ਜਾਵ'ਗਾ ;ਇਸਦਾ ਸਰ/ਤ ਕuਦਰਤ ਦ' ਉਹੀ ਤ3ਤ ਹਨ; ਟ:ਲੀਪ:ਿਥਕ ਿਲਖਤ, ਗ3ਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹ
ਸਾਧਨ ਹ: ; ਿਜਸਦਾ ਇਸਤ'ਮਾਲ ਿOਸ਼ਟੀ ਦ' ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਕਰਦ' ਹਨ ; ਇਹ ਹਮ'ਸ਼ਾ ਤP ਇਵ' ਹੀ
ਸੀ ; ਪਿਹਲ, ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦ' ਿਸਧ,ਤ ਟ:ਲੀਪ:ਥੀ ਤP ਹੀ ਹਾਸਲ ਹu9ਦ' ਸਨ; ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇ3ਕ ਚੀਜ਼
ਦ' ਸਰ/ਤ ਅਤ' ਅਸਿਤ ਤਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹu9ਦਾ ਹ: ; ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਦ' ਿਸਧ,ਤ ਦਾ ਕ/ਈ ਅ9ਤ
ਨਹR ਹ: ; ਿਕਉਕੀ ਬSਹਮ9 ਡ ਇਹ ਨਹR ਹ: ; ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ' ਇਹ ਸਾਰੀ ਦuਨੀਆ ਿਵ3ਚ
ਫ:ਲਾਇਆ ਜਾਵ'ਗਾ ; ਇਸਦਾ ਅਨuਵਾਦ ਦuਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ3ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵ'ਗਾ ; ਇਸਦਾ
ਅਸਰ ਇਨT, ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ/ਵ'ਗਾ ਿਕ ਸ਼/ਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਿਗਰ ਜਾਵ'ਗਾ ; ਿਕਉਂਿਕ ਦuਨੀਆ ਿਵ3ਚ
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ਇ3ਕ ਨਵR ਨ:ਿਤਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹ:; ਸ਼ਾਤੀ ਦ' ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਤP ਸਬ9ਧਤ ਨ:ਿਤਕਤਾ ; ਪਰਮ ਿਪਤਾ
ਦ' ਿਸਧ, ਤ ਦuਨੀਆ ਿਵ3ਚ ਹਮ'ਸ਼ਾ ਬਦਲਾਵ ਿਲਆਉਂਦ' ਰਿਹਣਗ' ; ਿਬਲਕuਲ ਉਵU ਿਜਵU ਿਕ
ਧਰਤੀ ਦ' ਇਿਤਹਾਸ ਿਵ3ਚ ਹ/ਈ ਸੀ ; ਨਵੀ Vਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ/ਥੀ ਲਈ ਮJਜAਦਾ ਮਨu3ਖੀ ਜੀਵ, ਦਵਾਰ,
ਹ/ਈ ; ਅਤ' ਇਹ ਤuਹਾL ਿਦ3ਤੀ ਗਈ ; ਤuਹਾਡ' ਅਸਿਤਤਵ ਦ' ਹਰ ਪਲ ਿਵ3ਚ ; ਮ9ਿਗਆ ਿਗਆ
ਅਤ' ਤuਹਾL ਿਦਤਾ ਿਗਆ ; ਇਸ ਨਵU Vਗਟਾਵ' ਿਵ3ਚ ਪਿਵਤਰ ਪਰਮ ਗS9ਥ L ਹੀ ਜਾਰੀ
ਰਿਖ3ਆ ਿਗਆ ਹ: ; ਪਰਮ ਗS9ਥ ਦੀ ਇ3ਕ ਚੀਜ਼ ਿਵ3ਿਦਅਕ ਹ: ਤਾ ਦAਜੀ ਧਾਰਿਮਕ ਹ: ; ਪਿਹਲੀ
ਅਨ9ਤ ਹ: ਿਕਉਂਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣ' ਹੀ O/ਤ ਦੀ ਖ/ਜ ਕਰਦੀ ਹ: ; ਦAਜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਹ: ; ਸਭਤP ਪਿਹਲ, ਧਰਮ ਹੀ ਦuਨੀਆ ਅ3ਗ' ਦ/ਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਿਦ3ਤ' ਜਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਲ/ਮ ਆਫ ਗ/ਡ
ਦ' ਅਕੀਦ' ਿਵ3ਚ ; ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਦ' ਿਸਧ,ਤ ਿਵ3ਚ ਧਰਮ ਕਹ' ਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ' ਮਾਨਵੀ
ਨ:ਿਤਕਤਾ ਿਵ3ਚ ਆਸਥਾ ਦੀ ਦuਨੀਆ L ਿਵਭਾਿਜਤ ਕਰ ਿਦ3ਤਾ ਹ: ; ਉਹਨ, L ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ
ਕ/ਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹR ਹ: ; ਉਹ ਇਹ ਭu3ਲ ਗਏ ਹ: ਿਕ ਰ3ਬ ਇ3ਕ ਹੀ ਹ: ; ਇ3ਕ ਹੀ ਸ3ਚ ਹ: ;
ਿਸਰਫ ਸ਼:ਤਾਨ ਿਵਭਾਿਜ ਤ ਕਰਦਾ ਹ: ; ਅਤ' ਉਹ ਆਪਣ' ਆਪ L ਿਵਭਾਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹ: ;
ਧਾਰਿਮਕ ਰAਹ, ਉਹੀ ਹਨ ਰ/ਮਨ ਯuਗ ਦ' ਫਾਰਸੀ;ਉਹਨ, ਨ' ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਫ'ਰ ਜਨਮ ਲ:ਣ ਲਈ ਰ3ਬ L ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ ; ਅਤ' ਇਸਦੀ ਪਰੀਿਖਆ L ਉਹਨ,
ਨ' ਮ9ਨੀ ਆਂ ; ਦuਨੀਆ ਦ' ਸਾਰ' ਧਾਰਿਮਕ ਲ/ਕ' ਇਹ ਨਾ ਭuਲਣਾ , ਿਕ ਹਰ ਇ3ਕ ਰAਹ L
ਪਰਿਖਆ ਜਾਵ'ਗਾ ਉਸ ਕਰਮ ਿਵ3ਚ ਜ/ ਉਹ ਚuਣ'ਗਾ ; ਤuਸR ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਰuਹ, ਨ' ਦAਰ
ਦuਨੀਆ ਿਵ3ਚ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ; ਤuਸR ਦAਜੀ ਭੀੜ L ਵੀ ਿਵਭਾਿਜਤ ਕਰ ਿਦ3ਤਾ ; ਤuਸR ਦAਜ' ਜੀਵ,
ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਉਲਝਣ ਛ3ਡ ਿਦ3ਤੀ ਹ: ; ਤuਸR ਬਹuਤ' ਗSਹ, L ਭJਿਤਕ ਮ9ਦਰ, ਨਾਲ ਭਰ ਿਦ3ਤਾ
ਹ: ; ਅਤ' ਤuਸR ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਉ]ਤ' ਫ'ਰ ਿਕ3ਤਾ ਹ: ; ਇਸ' ਕਰਕ' ਤuਸR ਪਿਹਲ' ਹ/ਵ/ਗ' ਿਜਹਨ, ਦਾ
ਿਨਰਣਾ ਪਿਹਲ, ਿਲਆ ਜਾਵ'ਗਾ ; ਤuਸR ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਉਲ9ਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕ' ਪਿਹਲ'
ਐਂਿਟKਾਇਸਟ ਹੀ ਬਣ ਜ,ਦ' ਹ/ ; ਅਤ' ਹuਕਮ ਦਾ ਹਰ ਇ3ਕ ਉਲ9ਘਣਹਾਰ ; ਜ/ ਿਕ ਹ: ; ਤuਸR
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ਕਿਹ9ਦ' ਹ/ ਹ/ਲੀ ਮਦਰ ਚਰਚ ; ਮ_ ਤuਹਾL ਕਿਹ9ਦਾ ਹ, ਇਸ ਦuਨੀਆ ਿਵ3ਚ ਕ/ਈ ਸ9ਤ ਜ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹR ਹ: ; ਸ3ਚੀ ਦੀਨਤਾ L ਿਕਸ' ਪਦਵੀ ਦੀ ਲ/ੜ ਨਹR ਜ/ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ
ਿਵ3ਚ ਗuਮਨਾਮ ਹ: ; ਇਥ' ਤ3ਕ ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਸAਖਮ ਗSਿਹ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹ: ; ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮ ਿਪਤਾ
ਅਤ' ਕuਝ ਖਾਸ ਨਬੀ ਹੀ ਧAੜ ਭਰ' ਗSਿਹ L ਜਾਣਦ' ਹਨ ਿਜਸL ਧਰਤੀ ਕਿਹ9ਦ' ਹਨ ; ਇਸਦਾ
ਸਬਬ ਇਹ ਹ: ਿਕ ਫਾਦਰ ਯਹ/ਵਾ ਹ ਦ' ਵਸਦ' ਬSਿਹਮ9ਡ ਦਾ ਕ/ਈ ਅ9ਤ ਨਹR ਹ: ; ਅਤ' ਜ/
ਆਪਣ' ਆਪ L ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹ: ਉਹ ਨਹR ਹ: ; ਤuਹਾਡ' ਵਈ ਹੀ ਵ'ਸਵਾ ਸ਼ਬਦ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਤuਸR ਹੀ ਮ'ਰ' ਖuਦਾਈ ਹuਕਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਿਕ3ਤਾ ਹ: ; ਅ9ਨT' ਅ9ਨT'ਆਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹ' ਹਨ ; ਦAਜ' ਅ9ਨT'ਆਂ ਿਵ3ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕJਣ Vਸਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ: ; ਜਦP ਨਵ,
ਿਸਧ,ਤ ਫ:ਲ'ਗਾ , ਤuਹਾਡੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚਟਾਨ ਿਵਭਾਿਜਤ ਹ/ ਜਾਵ'ਗੀ ; ਚਟਾਨ ਸ਼ਬਦ
ਿਕਸ' ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਨ9ਤਤਾ L ਨਹR ਦਰਸਾਉਂਦਾ ; ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹ: ਅਨ9ਤ ਨਹR ; ਤuਸR ਸ/ਚਦ'
ਹ/ ਤuਹਾਡੀ ਚਰਚ ਅਨ9ਤ ਹ: ; ਜ/ ਘਟਨਾਵ, ਆਉਣਿਗਆਂ ਤuਹਾL ਇਸ ਗਲਤੀ ਤP ਬਾਹਰ ਕ3ਡ
ਲ:ਣ ਿਗਆਂ ; ਕ'ਵਲ ਉਹ ਿਜਹਨਾ ਦਾ ਿਚ3ਤ ਦੀਨ ਹ: , ਅਨ9ਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦ' ਹਨ ; ਨਾ ਿਕ
ਉਹ ਜ/ ਅਨ:ਿਤਕਤਾ ਨਾਲ ਨ:ਿਤ ਕਤਾ ਿਸਖਾਉਂਤ' ਹਨ ; ਧਰਤੀ ਦ' ਇਿਤਹਾਸ ਿਵ3ਚ ਜਦJ ਮ'ਰ'
ਪਿਹਲ' ਜ9ਮ' ਮu9ਡ' ਨ' ਿਕਹਾ ਇਸ ਉ]ਤ' ਮ_ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਬਣਾਵ,ਗਾ ; ਉਸਨ' ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ
ਭਿਵ3ਖ ਦ'ਖਦ' ਹ/ਏ ਿਕਹਾ ; ਿਕਉਂਿਕ ਸJਰ ਿaਮAਰਤੀ ਹਰ ਪਾਸ' ਹ: ; ਉਹ ਹਰ ਸਮU ਹ: ; ਭAਤਕਾਲ,
ਵਰਤਮਾਨ ਅਤ' ਭਿਵ3ਖ ਿਵ3ਚ ; ਅਤ' ਉਸਨ' ਕੀ ਵ'ਿਖਆ ? ਉਸਨ' ਤuਹਾਡ' ਸਾਰ' ਉਲ9ਘਣ ਵ'ਖ' ;
ਉਸਨ' ਵ'ਿਖਆ ਿਕਵU ਤuਸR ਮਾਸAਮ ਜੀਵ, L ਸਤਾਇਆ ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਨ' ਤuਹਾਡ' ਿਵਚਾਰ, L
ਸ,ਝਾ ਨਹR ਿਕ3ਤਾ ; ਉਸਨ' ਵ'ਿਖਆ ਿਕਵU ਤuਸੀ ਉਹਨ, L ਭ'ਜ ਿਦ3ਤਾ ; ਉਸਨ' ਵ'ਿਖਆ ਿਕਵU
ਤuਸੀ ਮਹਾਨ ਿਵ3ਿਦਅਕ ਅਤ' ਲ'ਖਕ, L ਸਤਾਇਆ ; ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਨ'
ਤuਹਾL ਗਲਤੀਆਂ ਿਵਖਾਇਆ ; ਉਸਨ' ਵ'ਿਖਆ ਿਕਵU ਤuਸR ਭJਿਤਕ ਰਾਿਜਆਂ L ਤਾਜ
ਪਿਹਨਾਇਆ ; ਇਹ ਜਾਣਦ' ਹ/ਏ ਿਕ ਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਸਰਫ ਇ3ਕ ਹ: ; ਪਰਮ ਿਪਤਾ ; ਉਹ
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ਜ/ ਿਜ਼9ਦਗੀ ਿਦ9ਦਾ ਹ: ; ਅਤ' ਵਾਪਸ ਵੀ ਲ: ਲ_ਦਾ ਹ: ; ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਅਲ/ਿਕਕ ਸ9ਸਾਰ ਦਾ ਹ: ;
ਸ਼:ਤਾਨ L ਰAਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਕਹਾ ਜ,ਦਾ ਹ: ; ਹuਕਮ ਤuਹਾL ਰਾਜਾ ਬਨਣਾ ਨਹR ਿਸਖਾਉਂਦਾ ; ਉਹ
ਤuਹਾL ਹਰ ਇ3ਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀਨ ਰਿਹਣਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ: ; ਉਸਨ' ਵ'ਿਖਆ ਿਕਵU ਤuਸR ਉਹਨ,
ਬਾਹ, L ਅਸੀਸ ਦੀਤੀ ਿਜਹਨ, ਨਾਲ ਪਰਮ ਿਪਤਾ ਦ' ਬ3ਚ' ਇ3ਕ ਦAਜ' ਦੀ ਹ3ਿਤਆ ਕਰਦ' ਹਨ ;
ਤuਹਾL ਜਾਣਦ' ਹ/ਏ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹuਕਮ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ: ; ਤuਹਾL ਹ3ਿਤਆ ਨਹR ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ;
ਉਸਨ' ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵ'ਿਖਆ ; ਅਤ' ਉਸਨ' ਤuਹਾਡੀ ਰAਹ, ਿਵ3ਚ ਅਨ:ਿਤਕਤਾ ਵ'ਖੀ ; ਇ3ਕ
ਵਾਰ ਫ'ਰ ਉਲ9ਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ/ ਚ9ਗਾ ਹu9ਦਾ ਜ'ਕਰ ਤuਸR ਦuਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲ:ਣ ਦੀ ਬ'ਨਤੀ ਹੀ
ਨਾ ਕਰਦ' ; ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਤuਹਾਡ' ਧਰਮ ਗuਮਨਾਮ ਹਨ ; ਅਤ' ਹਰ ਇ3ਕ ਨ:ਿਤਕਤਾ ਜ/
ਿਪਤਾ ਦ' ਬ3ਿਚਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ L ਅਲਗ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹ: ਗuਮਨਾਮ ਹ: ; ਿਸਰਫ
ਇ3ਕ ਮ9ਦਰ L ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਜਾਉਂਦਾ ਹ: ਉਹ ਹ: ਕਰਮ ਦਾ ਮ9ਦਰ ; ਕਰਮ ਸਭਤ/
ਪਰਾਨਾ ਹuਕਮ ਹ: ਜ/ ਿਕ ਮJਜAਦ ਹ: ; ਤuਹਾਡ' ਸAਖਮ ਗSਿਹ ਦ' ਜਨਮ ਤP ਪਿਹਲ,, ਇਸ ਬਹuਤ ਵ3ਡ'
ਸ9ਸਾਰ ਿਵ3ਚ ਕਰਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੀ ਪਿਹਲ, ਅਤ' ਹuਣ ਕੀਤ' ਜਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਕਰਮ ਦਾ ਮ9ਦਰ
ਢ:ਕ' ਕਦ' ਿਮ3ਟੀ ਨਹR ਬਣਦਾ ; ਤuਹਾਡ' ਭJਿਤਕ ਮ9ਦਰ ਢ:ਕ' ਿਮ3ਟੀ ਬਣ ਜਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਅਤ'
ਇਸਦ' ਨਾਲ ਇਸ ਗSਿਹ ਦੀ ਭ/ਿਤਕ ਉਪਾਸਨਾ ਗਾਇਬ ਹ/ ਜਾਉਂਦੀ ਹ: ; ਉਪਾਸਨਾ ਿਜਸਦੀ ਸੀਖ
ਕਦ' ਿਦ3ਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ; ਇਸ ਉਪਾਸਨਾ ਦ' ਕਾਰਨ ਜ/ ਿਕ ਪਖ9ਡ ਉ]ਤ' ਿਨਰਭਰ
ਹ: ; ਤuਸR ਵੀਹਵR ਸਦੀ ਿਵ3ਚ ਸ9ਸਾਰ ਦੀ ਤਰ3ਕੀ L ਪਛਾਿੜਆ ਹ: ; ਉਹਨਾ ਦ' ਨ:ਿਤਕ ਅਤ'
ਰuਹਾਨੀ ਸਤਰ ਿਵ3ਚ । -
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ਹ, ਮ'ਰ' ਛ/ਟ' ਬ3ਚ'; ਇਹ ਅਲJਿਕਕ ਿਚ3ਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹ: ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਸੀ
ਤਰ, ਆਉਂਦਾ ਹ: ਿਜਵU ਿਕ ਜੀਵ ਆਉਂਦ' ਹਨ ; ਸਾਰ' ਜੀਵ, ਨ' ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ
ਿਵ3ਚ ਵ'ਿਖਆ ;ਿਕਉਂਿਕ ਆਪਣ' ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ L ਵ'ਖਣਾ ਸਭ L ਿਦ3ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਸਭ ਕuਝ
ਸਵਰਗ, ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਮJਜAਦ ਹ: ; ਿਜਥ' ਤ3ਕ ਅਿਧਆਤਿਮਕਤਾ ਦਾ ਤਾਲuਕ ਹ: ਇਸ ਸ9ਸਾਰ
ਿਵ3ਚ ਕ/ਈ ਵੀ ਅ9ਨਾ ਨਹR ਆਉਂਦਾ ; ਇਨਸਾਫ਼ ਤuਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮ'ਲ ਿਬਠਾ ਲ_ਦਾ ਹ: ;
ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇ3ਕ ਨ' ਆਪਣ' ਆਪ ਦ' ਸਵਰਗ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦ3ਤਾ ਹ: ; ਮJਜAਦਾ ਹuਕਮ
ਿਵ3ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾLਨ ਹ: ; ਜ/ ਿਕ ਉਹੀ ਡ9ਡਾ ਹ: ਿਜਸਦ' ਨਾਲ ਤuਹਾL ਮਾਿਪਆ
ਜਾਵ'ਗਾ ; ਤuਹਾਡ' ਹਰ ਿਵਚਾਰ ਿਪ3ਛ' ਕ/ਈ ਮਕਸਦ ਹ: ; ਅਤ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਹਰ ਇ3ਕ ਮਕਸਦ
ਭJਿਤਕ ਅਤ' ਸਜੀਵ ਹ/ ਜਾਉਂਦਾ ਹ: ; ਮਕਸਦ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦP ਹu9ਦੀ ਹ: ਜਦP ਰAਹ ਕ/ਈ ਉਲ9ਘਣ
ਕਰਦੀ ਹ: ; ਮਾਨਵ ਸ਼ਰੀਰ ਚu9ਬਕੀ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹ: ; ਜ/ ਮ:ਕਰ/ਕਾ3ਜ਼ਮ ਪ:ਦਾਵਾਰ ਹ: ; ਅਤ'
ਖuਦਾਈ ਕਾLਨ ਕਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹ: ; ਜ/ ਕ/ਈ ਵੀ ਸAਖਮ ਖuਦਾਈ ਹ/ਣ ਤ/ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ:, ਉਹ
ਫਾਦਰ L ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ: ; ਜ/ ਆਪਣ' ਬ3ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕuਝ ਵਧੀਆ ਚਾਹu9ਦ' ਹਨ, ਅਤ'
ਜ/ ਵੀ ਫਾਦਰ L ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ: ; ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਨ9ਤਤਾ L ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ
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ਅਨ9ਤ ਸਵਰਗ ਿਵ3ਚ ਉਹਨ, ਦ' ਮਨ ਪੜ' ਜਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਅਤ' ਜਦP ਉਹ ਅਲJਿਕਕ ਜੀਵ ਰAਹ,
ਿਵ3ਚ ਪੜਦ' ਹਨ,ਇਹ ਉਹ ਪਰਖ ਕ' ਕਰਦ' ਹਨ ; ਜ/ ਵੀ ਫਾਦਰ L ਨਹੀ ਮ9ਨਦਾ, ਸਜੀਵ
ਸਵਰਗ ਉਹਨ, L ਅ9ਦਰ ਆਉਣ ਤP ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦ9ਦਾ ਹ: ; ਜ/ ਵੀ ਤuਸR ਥ3ਲ' ਕਰਦ' ਹ/
ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਉਪਰ ਹu9ਦਾ ਹ: ; ਅਤ' ਿਜ3ਥ' ਵੀ ਤuਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਉਂਦੀ ਹ:, ਕਾLਨ ਉਹੀ ਹ:,
ਮ'ਰ' ਅਿਧਆਦ' ਸ਼ ਉਹੀ ਹਨ ਥ3ਲ' ਵੀ ਅਤ' ਉ]ਪਰ ਵੀ ; ਜ/ ਬਦਲਦਾ ਹ: ਉਹ ਹ: ਇਨਸਾਫ਼ ਜ/
ਇ3ਕ ਪਲ ਲਈ ਹu9ਦਾ ਹ: ; ਤuਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਹ: ਅਤ' ਹ/ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: ; ਜ/
ਭJਿਤਕ ਹ: ਉਹ ਤuਹਾਡ' ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਨਹR ਰਿਹ9ਦਾ ; ਤuਹਾਡੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਲਈ; ਹਰ ਇ3ਕ ਰuਹ ਦੀ
ਿਨਰਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨ9ਤ ਹ: ਿਜਸ ਿਵ3ਚ ਉਹ ਰਿਹ9ਦੀ ਹ: ; ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹR ਹ: ਜ/ ਉਸਨ'
ਉਦP ਮਿਹਸAਸ ਿਕ3ਤਾ ਜਦP ਉਸ ਕ/ਲ ਭJਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ ; ਹ3ਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜ/ ਉਸਨ'
ਮ9ਿਗਆ ; ਅਤ' ਉਸL ਿਦ3ਤਾ ਿਗਆ ; ਭJਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਪਾਉਣਾ ਕu3ਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹR ਹ: ; ਸ਼ਰੀਰ
ਜੀ ਿਰਹਾ ਹ: ਿਜਸਨ' ਕu3ਝ ਸਮU ਲਈ ਭJਿਤਕ ਜuਮ:ਟਰੀ ਲਈ ਬ'ਨਤੀ ਿਕ3ਤੀ ਸੀ ; ਅਤ' ਇਹ ਮ9ਨ
ਲਈ ਗਈ ; ਿਵਰਸਾ ਸਭ ਲਈ ਇ3ਕ ਸਮਾਨ ਹ: ; ਪਦਾਰਥ ਅਤ' ਆਤਮਾ ਦ' ਅਿਧਕਾਰ ਇ3ਕ
ਸਮਾਨ ਹਨ ; ਦ/ਨP ਬ'ਨਤੀ ਕਰਦ' ਹਨ ; ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਤ' ਭJਿਤਕ ਕਾLਨ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ ;
ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵਚ ਆਰਕ ਆ3ਫ ਕ/ਿਵਨ_ ਟਸ ਦ' ਨਾਮ ਤP ਜਾਣ' ਜਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਿਕਉਂਿਕ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਭJਿਤਕਤਾ ਬ'ਤਰਤੀਬ ਨਹR ਿਕ3ਤੀ ਜਾਉਂਦੀ ; ਇਹ ਿਜ਼ਮ'ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿਕ3ਤੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹ:
; ਉਸਦ' ਿਵਪਰੀਤ ਬ/ਲਣਾ ਆਪਣ' ਆਪ L ਤu3ਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹ: ; ਅਤ' ਜ/ ਵੀ ਆਪਣ' ਆਪ L
ਤu3ਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ:, ਉਹ ਿਪਤਾ L ਵੀ ਤu3ਛ ਬਣਾ ਿਦ9ਦਾ ਹ: ; ਉਸਦ' ਅ9ਦਰ ਕJਣ ਪਾਇਆ ਿਗਆ
ਹ: ; ਕੀ ਤuਹਾ L ਨਹR ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹਰ ਪਾਸ' ਹ: ? ਕੀ
ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਤ' ਅਕਾਲਪਿਨਕ ਹ: ? ਤuਹਾL ਮA9ਹP ਜ਼ਰAਰ ਪਤਾ ਹ/ਵ'ਗਾ ਪਰ ਤuਹਾL ਇਸ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹR ਹ: ; ਤuਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ/ਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ; ਮu9ਹ ਤ' ਪਸੀਨ' ਨਾਲ ; ਤuਹਾਡੀ ਆਪਣੀ
ਯ/ਗਤਾ ਨਾਲ; ਜ/ ਲ3ਬਣ ਦੀ ਕ/ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ: ਉਸ L ਹੀ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ L
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ਉਸ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਿਕ3ਤਾ ਿਗਆ ਹ: ਜ/ ਉਸਨ' ਮਹਾਨ ਖ/ਜ ਿਵ3ਚ ਵਰਤੀ ; ਿਕਉਂਿਕ
ਤuਸR ਆਪਣ' ਅਸਿਤਤਵ ਿਵ3ਚ ਕਈ ਚੀਜ, ਦੀ ਖ/ਜ ਕਰ ਸਕਦ' ਹ/ ; ਅਤ' ਜ/ਕਰ ਤuਸR ਉਸ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਖ/ਜ ਨਹR ਕਰ ਸਕਦ' ਿਜਸਨ' ਤuਹਾL ਿਜ9ਦਗੀ ਿਦ3ਤੀ, ਤ, ਤuਹਾL ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ
ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ; ਨਾਸ਼uਕਰ' ਕਦ' ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਏ ; ਿਸਰਫ ਦੀਨ ; ਜ/ ਆਪਣੀ
ਿਜ9ਦਗੀ ਿਵਚ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਤP ਲ9ਘ' ਹਨ ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਉਹਨ, ਦੀਨ ਨ' ਹੀ
ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤP ਬ'ਨਤੀ ਕਰਕ' ਲਈ ਸੀ ; ਿਜ9ਦਗੀ ਦ' ਹਰ ਪਲ ਿਵ3ਚ ਕ/ਈ ਿਜਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਤP
ਲ9ਘਦਾ ਹ: ; ਉਹ ਮ9ਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤ' ਮਨਜ਼Aਰ ਿਕ3ਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ; ਇ3ਥ/ ਤਕ ਕੀ ਤuਹਾਡੀ
ਮ/ਤ ਤਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤ' ਿਸਫਤ ਵੀ ; ਤuਸR ਬ'ਨਤੀ ਿਕ3ਤੀ ਸੀ ; ਅਤ' ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਦ' ਿਵ3ਚ
ਤuਸੀ ਸਭਤP ਉ]ਚੀ ਨ:ਿਤਕਤਾ L ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਬ'ਨਤੀ ਿਕ3ਤੀ ; ਕ'ਵਲ ਉਹੀ ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਤ/
ਿਬਨਾ ਤuਸR ਕਦ' ਿਵ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਹ/ ਸਕਦ' ; ਅਤ' ਤuਸR ਬ'ਨਤੀ ਿਕ3ਤੀ
ਿਕ ਅਜੀਹੀ ਨ:ਿਤਕਤਾ ਧਰਤੀ ਤ' ਪੜਾਈ ਜਾਵ' ; ਅਤ' ਖuਦਾਈ ਹuਕਮ ਤuਹਾL ਮ9ਨ' ਗਏ ; ਉਹ
ਰJਡ ਹਨ ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਦuਆਰਾ ਹੀ ਤuਹਾL ਪਰਿਖਆ ਜਾਵ'ਗਾ ; ਅਤ' ਉਹ ਹ/ਣਾ ਚਾਰੀਦਾ ਹ:
ਇਸ ਗSਿਹ ਦੀ ਪAਰਤੀ ਤਕ ; ਮਾਨਵ ਿਵਿਧਆ ਕਦ' ਮ:L ਪੜ ਨਹR ਸਕੀ ; ਪਰ ਮ'ਰ' ਹuਕਮ, ਦੀ
ਨ:ਿਤਕਤਾ ਦ' ਿਵ3ਚ ਨਾ ਰਿਹਣਾ ਅ9ਧਕਾਰ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਤuਸR ਉ]ਥ' ਕਦ' ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਹ/ਵ/ਗ' ਿਜ3ਥ'
ਿਪਤਾ ਹ: ; ਇਹ ਸਮ, ਿਬਲਕuਲ ਬ'ਿਮਸਾ ਲ ਹ: ਤuਸR ਰ/ਸ਼ਨੀ ਹ: ਦAਰ ਹJਵ'ਗ' ,ਿਕ ਤuਹਾL ਅ9ਕ
ਪੜਣ ਲਈ ਫ'ਰ ਜਨਮ ਲ:ਣਾ ਪਵ'ਗਾ ; ਤuਹਾਡ' ਸAਖਮ ਿਵਕਾਸ ਿਵ3ਚ ਕੀ ਨਹੀ] ਹ: ; ਇਨਸਾਫ਼
ਿਜਸਦੀ ਤuਸR ਮ9ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਸ਼uਰA ਹ/ ਜ,ਦਾ ਹ: ਬਹuਤ ਹੀ ਸAਖਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਜਸL ਤuਹਾਡਾ ਮਨ
ਸ/ਚਦਾ ਹ: ; ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ: , ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਤP ਛ/ਟ', ਦੀਨ ਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵ3ਚ ਪਿਹਲ' ਹਨ ;
ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਅਤ' ਉਸਦ' ਖuਦਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਵ3ਚ; ਅਤ' ਪਿਹਲ, ਫਾਦਰ ਯਹ/ਵਾਹ ਦ'
ਸਾਹਮਣ' ; ਅਤ' ਸਭਤP ਸAਖਮ ਚੀਜ਼ ਿਜਸL ਤuਹਾਡਾ ਮਨ ਸ/ਚ ਸਕਦਾ ਹ:, ਤuਹਾਡ' ਿਵਚਾਰ ਹਨ ;
ਉਹੀ ਿਜਸL ਤuਹਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਰ/ਜ਼ ਬਣਾਉਂ ਦਾ ਹ: ; ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਤuਸR ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ
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ਸੀ; ਉਸL ਤuਸR ਮਿਹਸA ਸ ਕਰ ਸਕਦ' ਹ/ ਪਰ ਵ'ਖ ਨਹR ਸਕਦ' ; ਤuਹਾਡ' ਸਾਰ' ਿਵਚਾਰ
ਸਰੀਿਰਕ ਤJਰ ਤ' ਅ9ਤਿਰਕਸ਼ ਿਵ3ਚ ਘuਮਦ' ਹਨ; ਉਹਨ, ਦ' ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਜ/ ਤuਹਾਡ'
ਹਨ;ਤuਸR ਪਦਾਰਥ ਿਵ3ਚ ਜਨਮ ਲ:ਣ ਦੀ ਮ9ਗ ਕੀਤੀ ,ਉਹਨ, ਨ' ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ;ਤuਸR ਸਮU ਅਤ'
ਅ9ਤਿਰਕਸ਼ ਿਵ3ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਮ9ਗ ਕੀਤੀ;ਅਤ' ਤuਹਾਡ' ਿਵਚਾਰ, ਨ' ਵੀ ਕੀਤੀ; ਜ/ ਵੀ ਉ]ਪਰ ਹ:
ਉਹੀ ਥ3ਲ' ਹ: ; ਬ'ਨਤੀ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਸਭ ਿਵ3ਚ ਇ3ਕ ਸਮਾਨ ਹ: ; ਮਹਾਨ ਜੀਵ ਅਤ' ਸAਖਮ
ਜੀਵ ਬ'ਨਤੀ ਕਰਦ' ਹਨ ; ਵਸਦ' ਪਦਾਰਥ ਅਤ' ਸu9ਨ ਵਸਦ' ਬ'ਨਤੀ ਕਰਦ' ਹਨ ; ਸਭ ਕuਝ
ਿਪਤਾ ਨ' ਿਦ3ਤਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਨ9ਤ ਹਨ ; ਤuਹਾਡ' ਿਵਚਾਰ ਅ9ਤਿਰਕਸ਼ ਿਵ3ਚ ਘu3ਮ ਰਹ' ਹਨ
; ਬ'ਿਮਸਾਲ ਫਾਸਲਾ ਹ: ; ਫਾਸਲਾ ਿਜਸਦਾ ਤuਸR ਕਦ' ਿਹਸਾਬ ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦ' ; ਿਸਰਫ ਿਪਤਾ
ਜਾਣਦ' ਹਨ ; ਤuਹਾਡ' ਿਵਚਾਰ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਗ:ਲ:ਕਿਟਕ ਬੀਜ ਦ' ਤJਰ ਤ' ਜਾਣ' ਜਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਇਹ
ਸਾਰੀ ਸ9ਰਚਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਲਈ ਤuਹਾਡੀ ਦuਨੀਆਂ ਤuਹਾਡ' ਆਪਣ' ਸਵਰਗ ਤP
ਪ:ਦਾ ਹ/ਈ ਹ: ; ਇਹ ਮ'ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇ3ਛਾ ਿਵ3ਚ ਿਲਿਖਆ ਹ:;ਹਰ ਕ/ਈ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ:;ਿਕਉਂਿਕ ਤuਹਾਡ' ਸਾਰ'ਆਂ ਕ/ਲ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਸAਖਮ ਰAਪ ਹ: ; ਜ/ ਕu3ਛ ਵੀ
ਿਪਤਾ ਕ/ਲ ਹ:, ਬ3ਚੀਆਂ ਕ/ਲ ਹ: ; ਉਵU ਹੀ ਿਜਵ' ਿਕ ਦuਿਨਆਵੀ ਮਾਪ' ਨਾਲ ਹu9ਦ' ਹ: ; ਉਹਨ, ਦ'
ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗuਣ ਉਹਨ, ਦੀ ਸ9ਤਾਨ ਿਵ3ਚ Vਸਾਿਰਤ ਹu9ਦ' ਹਨ ; ਜ/ ਵੀ ਉ]ਪਰ ਹ: ਉਹੀ ਥ3ਲ' ਵੀ
ਹ: ; ਜ/ ਿਵਰਾਸਤ ਿਪਤਾ ਨ' ਤuਹਾL ਿਦ3ਤੀ ਉਹ ਮਾਸAਿਸਅਤ ਅਤ' ਫਲਸਫਾ ਹੀਨ ਸੀ ; ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਤuਹਾL ਆਜ਼ਾਦ ਇ3ਛਾ ਹ: ਜ/ ਚuਣਦੀ ਹ: ; ਅਤ' ਜ/ ਵੀ ਤuਹਾਡੀ ਯ/ਗਤਾ ਰਹੀ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਜ/
ਕuਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਿਕ3ਤਾ ਿਗਆ ਹ: ਿਕਸ' ਦ' ਚ'ਹਰ' ਦ' ਪਸੀਨ' ਨਾਲ ਿਕ3ਤਾ ਿਗਆ ਹ: ;
ਅਿਧਆਤਮਕ ਕ/ਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ; ਿਪਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵ3ਚ ਕu3ਝ ਵੀ ਅਜੀਹਾ ਨਹR ਿਜਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ
ਹ/ਵ' ; ਹਰ ਇ3ਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹ: ਅਤ' ਰਹ'ਗੀ ; ਿਕਉਂਿਕ ਇ3ਕ ਦAਜ' ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕ
ਯ/ਗਤਾ ਤP ਿਬਨਾ ਕ/ਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ ਸਕਦਾ ; ਤuਹਾਡੀ ਦuਨੀਆ ਦ'
ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਵਰਗ ਿਵ3ਚ ਕ/ਈ ਕੀਮਤ ਨਹR ਹ: ; ਹਰ ਇ3ਕ ਸu3ਖ ਿਜਸਦਾ ਪਿਹਲ, ਹੀ ਦuਨੀਆ
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ਿਵ3ਚ ਮਜ਼ਾ ਿਲ3ਤਾ ਜਾ ਚuਿਕਆ ਹ: ਇ3ਕ ਇਨਾਮ ਹ: ; ਇਸ' ਲਈ ਉਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ; ਅਤ'
ਉਹਨ, ਦ' ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪਾ ਿਲਆ ; ਭ/ਿਤਕ ਮਜ਼' ਦੀ ਕ/ਈ ਯ/ਗਤਾ ਨਹR ਹ: ਸਵਰਗ ਿਵ3ਚ ;
ਉਦP ਜਦP ਮਜ਼' ਉਸ ਫਲਸਫ' ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਿਜਸਨ' ਿਪਤਾ ਦ' ਹuਕਮ L ਿਧਆਨ ਿਵ3ਚ ਨਹR
ਰ3ਿਖਆ ; ਅਜੀਹ' ਫਲਸਫ' ਦ' ਿਦਨ ਿਗਨਤੀ ਦ' ਹਨ ; ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰਜਣਹਾ ਰ ਿਦ9ਦਾ ਹ: ਅਤ'
ਵਾਪਸ ਵੀ ਲ: ਲ_ਦਾ ਹ: ; ਤuਹਾਡਾ ਭJਿਤਕ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣ' ਪਸਾਰ ਤP ਕ3ਟ ਿਦ3ਤਾ ਜਾਵ'ਗਾ ;
ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ, ਆਉਂਦਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਪਤਾ ਦ' ਹuਕਮ ਨਾਲ ਸਬ9ਿਧਤ ਹ: ;
ਸ9ਬ9ਧ ਜ/ ਤuਸR ਆਪਣੀ ਿਜ9ਦਗੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਿਵਚ ਮ9ਿਗਆ ਸੀ ; ਤuਹਾਡੀ ਿਜ9ਦਗੀ ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਨ ਤuਹਾਡ' ਜ/ਗ ਦਾ ਪਤਨ ਹ: ; ਇਹ ਦੀਨ ਦ' ਲਈ ਸਭਤP ਮਹਾਨ ਵਾਿਕਆ
ਹ/ਵ'ਗਾ ; ਪੀਿੜਤ ਅਤ' ਤu3ਛ ; ਿਕਉਂਿਕ ਰ3ਬ ਦ' ਅ3ਗ' ਸਭ ਇ3ਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ; ਕ/ਈ ਵੀ ਅਮੀਰ
ਜ, ਗਰੀਬ ਪ:ਦਾ ਨਹR ਹ/ਇਆ ਸੀ ; ਇਹ ਮਾਹ/ਲ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰAਹ, ਨ' ਉਤਪ3ਨ ਿਕ3ਤਾ ; ਜ/ ਿਸਰਫ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵ3ਚ ਰਿਹ9ਦ' ਹਨ ; ਆਪਣ' ਿਵਕਾਸ ਿਵ3ਚ ਿਪਛੜੀ ਰAਹ, ; ਅਨ9ਤਤਾ ਅ3ਗ' ਆਪਣੀ
ਅਸਥਾਈ ਸ/ਚ ਦ' ਤਰੀਕ' ਨਾਲ ਉਹਨ, ਦuਨੀਆ L ਕਰਨ ਤP ਇਲਾਵਾ ਕu3ਝ ਨਹR ਿਕ3ਤਾ ਹ: ;
ਇਹ ਸਾਰ' ਅਸuਰ ਇਸ ਦuਨੀਆ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਪਰਖ' ਜਾਣਗ' ; ਿਕਉਂਿਕ ਕ/ਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰuਹ ਦੀ
ਿਨ9ਦਾ ਨਹR ਚਾਹu9ਦਾ ; ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਦੀ ਰ/ਸ਼ਨੀ ਦuਨੀਆ L ਬਦਲ ਦ'ਵ'ਗੀ ; ਿਕਉਂਿਕ
ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਇਵU ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਹ/ਇਆ ਹ: ; ਧਰਤੀ ਦੀ ਦuਨੀਆ ਨ' ਿਬਲਕuਲ ਉਲਟ
ਿਕ3ਤਾ ਹ: ਜ/ ਉਸ L ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ; ਸਦੀਆਂ ਤP ਮ'ਰਾ ਖuਦਾਈ ਹuਕਮ ਇਹ ਦ3ਸ ਿਰਹਾ ਹ:; ਹਰ
ਤਰ, ਦ' ਿਸਲਿਸਲ' ਿਵ3ਚ ਦੀਨ ਹੀ ਅ3ਗ' ਰਿਹਣਗ' ; ਅਤ' ਤuਸR ਅਲ/ਿਕਕ ਹuਕਮ ਦਾ ਕੀ ਿਕ3ਤਾ
ਹ: ? ਕੀ ਮ'ਰ' ਦੀਨ ਇਸ ਦuਨੀਆ L ਚਲਾ ਰਹ' ਹਨ ,ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵ3ਚ ਅ3ਗ' ਹਨ ?
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤJਰ ਤ', ਨਹR, ਿਕਉਂਿਕ ਮ_ ਵ'ਖ ਿਰਹਾ ਹ, ਹਰ ਇ3ਕ ਦੀਨ L ਤu3ਛ ਰ3ਿਖਆ ਿਗਆ ਹ: ;
ਉਹ ਉਸ ਅਨ:ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਿਹ3ਸਾ ਨਹR ਬਣ ਸਕਦ' ਿਜਸL ਤuਸR ਉ]ਚਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹ9ਦ' ਹ/ ; ਅਤ'
ਤuਹਾL ਅਜੀਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕ9ਨ' ਿਦ3ਤਾ ? ਕੀ ਇਹ ਮ'ਰ' ਿਲਖਤ ਿਵ3ਚ
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ਇਤਫਾਕੀਆ ਹ/ਇਆ ? ਸ਼:ਤਾਨP,ਮ_ ਤuਹਾL ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤJਰ ਤ' ਕਿਹ9ਦਾ ਹ,,ਿਕ ਫਲਸਫ' ਦਾ ਕ/ਈ
ਵੀ ਪ'ਡ, ਿਜਸਦੀ ਰਚਨਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ' ਨਹR ਿਕ3ਤੀ ਉਸL ਜੜ, ਤP ਉਖਾੜ ਿਦ3ਤਾ ਜਾਵ'ਗਾ ;
ਇਵU ਹੀ ਸਾਰ' ਸਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਹu9ਦ' ਹਨ ; ਅਤ' ਿਕ9ਨ' ਤuਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਿਕ3ਤੀ ਅਤ' ਤuਹਾL ਰਾਜਾ
ਬਣਾਇਆ ? ਕੀ ਤuਹਾL ਨਹR ਪਤਾ ਿਕ ਿਪਤਾ ਹੀ ਰਾਜ'ਆਂ ਦ' ਹਾਜ' ਹਨ ? ਅਤ' ਇਹ ਰਾਜ' ਦੀ
ਪਦਵੀ ਇਸ ਦuਨੀਆ ਦੀ ਨਹR ਹ: ; ਇਹ ਅਲ/ਿਕਕ ਦuਨੀਆ ਦੀ ਹ: ; ਸ਼:ਤਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਕਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹ: ; ਖuਦਾਈ ਹuਕਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀਨ ਰਿਹਣਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ: ; ਉਹ ਿਕਸ' L
ਰਾਜਾ ਬਨਣਾ ਨਹR ਿਸਖਾਉਂ ਦਾ ; ਸਾਮ9ਤਸ਼ਾਹੀ ਦ' ਸ਼:ਤਾਨP ਮ_ ਤuਹਾL ਕਿਹ9ਦਾ ਹ, ; ਤuਹਾਡ' ਿਵ3ਚ
ਿਕਸ' L ਵੀ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਅਤ' ਤuਹਾਡ' ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀ
ਿਤ9ਨ ਪੀੜੀਆਂ ਦ' ਬ3ਚ' ਵੀ ਨਹR ; ਿਕਓਂਿਕ ਿਪਤਾ ਪਹ/ਵਾਰ ਦ' ਸਜੀਵ ਲ/ਕ ਿਵ3ਚ ਸਾਰਾ ਿਵਰਸਾ
Vਸਾਿਰਤ ਹu9ਦਾ ਹ: ; ਿਕਸ' L ਗuਮਾਨ ਨਹR ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮU ਦ' ਸAਖਮ ਪਲ L ਵੀ ਨਹR ;
ਿਕਉਂਿਕ ਬ3ਸ ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਉਲ9ਘਣ ਤ' ਤuਸR ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਡ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ ਸਕ/ਗ' ;
ਸ9ਸਾਰ ਦ' ਸਰਾਪ' ਰਾਜ/ਔਂ ; ਤuਹਾਡੀ ਸ9ਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸAਿਮਅਤ ਲਾਹਨਤ, ਪਾਵ'ਗੀ ; ਿਕਉਂਿਕ
ਤuਹਾਡ' ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ ਸਕਦ' , ਅਤ' ਉਹਨ, ਦ' ਨਾਲ ਹਰ
ਇ3ਕ ਆਦਮੀ ਅਤ' ਔਰਤ ਿਜ9ਨ' ਤuਹਾਡ' ਫਲਸਫ' ਿਵ3ਚ ਤuਹਾਡਾ ਸਾਥ ਿਦ3ਤਾ ; ਕ/ਈ ਵੀ ਸ਼:ਤਾਨ
ਿਜਸL ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਿਕਹਾ ਜ,ਦਾ ਹ: ਰਾਜ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਵ'ਗਾ ; ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ
ਿਸਰਫ ਕਰਮ ਦੀ ਯ/ਗਤਾ ਪਿਹਚਾਣੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹ: ;ਿਵਆਪਕ ਫਲਸਫਾ ; ਉਹ ਿਜਸL ਹਰ ਇ3ਕ
ਦੀਨ ਅਤ' ਇਮਾਨਦਾਰ L ਬ'ਨਤੀ ਿਕ3ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ: ; ਜ/ ਧਰਤੀ ਦ' ਰਾਜ' ਸੀ ਅਤ' ਹਨ ;
ਹ9ਕਾਰ ਦ' ਭuਲ'ਖ' ਦੀ ਰuਹ, ਸੀ ਅਤ' ਹਨ ; ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਰuਹ, ਿਵ3ਚ ਦuਜ' ਅਸਿਤਤਵ ਦਾ ਅਸਰ
ਹ: ; ਿਜ3ਥ' ਸਭ ਕuਛ ਭJਿਤਕ ਚਮਕ ਹ: ਅਤ' ਕu3ਛ ਵੀ ਬJਿਧਕ ਨਹR ; ਅ9ਧਕਾਰ ਭਰੀ ਿਜ਼9ਦਗੀ ਹ: ;
ਅਤ' ਅਜੀਹਾ ਕ/ਈ ਸ਼:ਤਾਨ ਨਹੀ ਜ/ ਿਕਸ' ਨਾ ਿਕਸ' ਦuਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨ ਹ/ਵ' ; ਇਹ ਫਲਸਫਾ
ਸ਼'ਤਾਨ ਨ' ਆਪ ਿਦ3ਤਾ ਹ: ; ਉਸੀ ਸਹੀ ਪਲ ਿਵ3ਚ ਜਦP ਉਸਨ' ਬਗਾਵਤ ਿਕ3ਤੀ ; ਅਤ' ਸਾਰ'
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ਧਰਮ ਿਜਹਨ, ਨ' ਉਸਦ' ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਿਕ3ਤੀ ; ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਰuਹ, ਿਜਹਨ, ਨ' ਭੀੜ ਦੀ ਮ9ਗ
ਿਕ3ਤੀ , ਇ3ਕ ਰਾਜ ਿਜ3ਥ' ਰਾਜਾ ਮuਖੀ ਹ:, ਸ਼:ਤਾਨ ਦੀ ਸ/ਚ ਨਾਲ ਸਬ9ਿਧਤ ਹ: ; ਤuਹਾਡ' ਸਾਰੀਆਂ
ਲਈ ਸਵਰਗ ਤ/ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ; ਇ3ਥ/ ਤ3ਕ ਕੀ ਸ਼:ਤਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ; ਸਵਰਗ ਿਵ3ਚ
ਹ/ਣ ਕਾਰਨ ; ਰuਹ, ਦAਜ' ਜੀਵ, ਦੀ ਰੀਤ, L ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ_ਿਦਆਂ ਹਨ ; ਿਜਵU ਿਕ ਤuਹਾਡ' ਿਵ3ਚ
ਵੀ ਹu9ਦਾ ਹ: ; ਿਕਉਂ ਿਕ ਜ/ ਉਪਰ ਹ: ਉਹੀ ਥ3ਲ' ਵੀ ਹ:, ਸ਼:ਤਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲ' ਫ:ਲ' ਹ/ਏ
ਹਨ ਧਾਰਿਮਕ , ਅਮੀਰ, ਰਾਜ' ਅਤ' ਸਰਾਪ' ਿਵ3ਚ ਜ/ ਬਲ ਦ' ਫਲਸਫ਼' ਬਣਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਪਰ
ਕ/ਈ ਸ਼:ਤਾਨ ਨਹR ਬਚ'ਗਾ ; ਖuਦਾਈ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਜੀਵ ਸ9ਸਾਰ ਸਭ ਕu3ਝ ਸ਼u3ਧ ਕਰ ਦ'ਵ'ਗਾ ;
ਸਭ ਕu3ਝ ਬਦਲ ਦ'ਵ'ਗਾ ; ਿਜਵU ਿਕ ਉਸਨ' ਪuਰਾਨ' ਲ/ਕ L ਮ/ਜ:eਕ ਿਵਧਾਨ ਿਵ3ਚ ਬਦਲ ਿਦ3ਤਾ ;
ਅਤ' ਬਾਅਦ ਿਵ3ਚ ਇਸਾਈ ਿਸਧ,ਤ ਦ' ਨਾਲ ; ਹuਣ ਉਹ ਇਸ L ਲ:ਮ ਆਫ ਗਾ3ਡ ਿਵ3ਚ ਬਦਲ
ਿਰਹਾ ਹ: ; ਅਤ' ਿOਸ਼ਟੀ ਦ' ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਲਈ ਹ3ਡ ਮਾਸ ਦੀ ਦuਨੀਆ L ਆਪਣ' ਸਜੀਵ ਸ਼ਬਦ
ਿਵ3ਚ ਬਦਲਨ ਤP ਇਲਾਵਾ ਕu3ਝ ਅਸਾਨ ਨਹR ; ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜ/ ਕuਛ ਹੀ ਅਲ/ਿਕਕ ਪਲ, ਪਿਹਲ,
ਕਹ' ਗਏ ਸਨ ; ਇ3ਥ' Vਕਾ ਸ਼ ਆ ਜਾਵ' ਅਤ' Vਕਾਸ਼ ਆ ਿਗਆ ; ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸਨ' ਹਰ
ਇ3ਕ ਪਿਵ3ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ L ਰਿਚਆ ਹ: ; ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸਨ' ਤuਹਾL ਹuਕਮ ਿਦ3ਤ' ਹਨ ; ਉਹੀ
ਸ਼ਬਦ ਜ/ ਪਿਹਲ, ਤuਹਾL ਬJਿਧਕਤਾ ਦ' ਅਧਾਰ ਤ' ਪਰਖਦਾ ਹ: ; ਅਤ' ਫ'ਰ ਭJਿਤਕ ਿਨਯਮ, ਦੀ
ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਰAਹ ਨ' ਇਵU ਹੀ ਹ/ਣ ਦੀ ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਨ'
ਿਜ਼9ਦਗੀ ਦ' ਹਰ ਪਲ ਿਵ3ਚ ਪਦ-ਿਚ9ਨ ਦੀ ਬ'ਨਤੀ ਿਕਤੀ ਸੀ ; ਆਪਣ' ਸ਼ਾਸਤਰ, L ਸਮਝਣ
ਿਵ3ਚ ਆ ਰਹੀ ਮuਸ਼ਕਲ ਤP ਸ਼uਰA ਕਰਦ' ਹ/ਏ ; ਸਭ ਕu3ਛ ਿਬਲਕuਲ ਸਬ ਕu3ਛ ਤuਹਾਡ' ਦਵਾਰਾ ਹੀ
ਮ9ਿਗਆ ਿਗਆ ਸੀ ; ਇਥ' ਤ3ਕ ਿਕ ਲ:ਮ ਆਫ ਗਾ3ਡ ਦ' ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਨਊਨਤਮ ਵ'ਰਵਾ ਵੀ ;
ਇਹ ਤuਹਾL ਇ3ਕ ਿਵਚਾਰ ਿਦ9ਦਾ ਹ: ਿਕ ਜ/ ਤuਹਾਡ' ਲਈ ਅਲ/ਪ ਹ: ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ
ਦuਆਰਾ ਿਨਯ9ਤਿਰਤ ਿਕ3ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ: ; ਤuਹਾਡ' ਅਿਗਆਤ ਅਨuਭਵ ; ਇਨਸਾਫ਼ ਤuਹਾਡੀ ਹੀ
ਸ/ਚ ਲਈ ਹ: ; ਤuਹਾਡ' ਿਵਚਾਰ, ਤuਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ; ਇਸ ਤਰ, ਰਾਜ ਤP ਤuਸR ਹੀ ਮ9ਗ' ਸੀ ;
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ਆਪਣ' ਸਰ/ਤ L ਭu3ਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤuਸR ਹੀ ਮ9ਿਗਆ ਸੀ ; ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਤ' ਵ'ਰਵਾ ਿਕਵU
ਤuਹਾਡਾ ਿਸਰਜਣ ਹ/ਇਆ ; ਪਰ ਤuਹਾL ਸਭ ਕu3ਛ ਪਤਾ ਹ/ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਤuਸR
ਧਰਤੀ ਤ' ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਬਾਰ' ਪu3ਿਛਆ ; ਤuਸR ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਦਲਾਸਾ ਮ9ਗੀਆਂ ; ਤuਸR
ਇ3ਕ ਨਵ' ਿਸਧ,ਤ ਦੀ ਮ9ਗ ਿਕ3ਤੀ ; ਅਤ' ਤuਸR ਇਸ ਿਸਧ,ਤ ਦ' ; ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਦ' ਿਸਧ,ਤ
ਦ' ,ਆਗਮਨ ਿਵ3ਚ ਅਚ9ਭ' ਬਾਰ' ਪu3ਿਛਆ ; ਇਹ ਬਹuਤ ਪਿਹਲ, ਹੀ ਦ3ਸ ਿਦ3ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ ; ਧਾਰਿਮਕ ਚਟਾਨ ਤ' ਅਿਵਸ਼ਨਾਸ ਅਤ' ਭ/ਿਤਕਵਾਦ ਨ' ਤuਹਾਡ' ਤP ਸ3ਚਾਈ ਛuਪਾਈ ; ਉਹਨ,
ਕ/ਲ ਲ:ਮ ਦ' ਰ/ਲਜ਼ ਹਨ ; ਪਿਹਲ' ਰ/ਲ ਉਹਨ, ਦ' ਹ3ਥ, ਿਵ3ਚ ਫੜਾਏ ਗਏ ਸਨ ; ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹਨ, ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ; ਹਰ ਇ3ਕ ਰAਹ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ; ਇਹ
ਸ਼:ਤਾਨ ਉਸ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸੀਖ ਦ' ਰਹ' ਹਨ ਿਜਸL ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹR ਮ9ਨਦ' ; ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਸ3ਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ:ਣ ਵਾਲ' ਉਹ ਪਿਹਲ' ਹ/ਣ ; ਅਤ' ਇਹ ਮਨਜ਼Aਰ ਕਰ ਿਲ3ਤਾ ਿਗਆ ;
ਇਹ ਸਚ ਉਹਨ, ਨ' ਿਕਉਂ ਛuਪਾਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਨ' ਿਦਲ, ਿਵ3ਚ ਸਵਾਰਥੀ ਚਟਾਨ L
ਿਤਆਰ ਿਕ3ਤਾ ਹ/ਇਆ ਹ: ; ਉਹ ਿਨਮਨਤਮ ਿਵਸ਼ਨਾਸੀ ਹਨ ; ਉਹ ਭJਿਤਕ Vੀਤ ਦ' ਕਾLਨ ਤP
ਪਰਭਾਿਵਤ ਹਨ ; ਇ3ਕ ਫਰJਿਨਕ ਿਵਰਸਾ ; ਜ/ ਿਵਅਕਤੀ L ਉਠਾਉਣ ਵ3ਲ ਜਾਉਂਦਾ ਹ: ; ਮ_
ਤuਹਾL ਪ3ਰ' ਤ/ਰ ਤ' ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ, ਸ਼:ਤਾਨP ਮ'ਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇ3ਕ ਵੀ ਗਲਤ Vਾਣੀ ਸਵਰਗ ਦ'
ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਵ'ਗਾ ; ਇ3ਕ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਚਟਾਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਹ/ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ;
ਤuਸR ਇਸ ਅਤ' ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਤP ਸਰਾਪ' ਜਾਉਗ' ; ਿਕਉਂਿਕ ਤuਹਾਡ' ਵਰਗ' ਸ਼:ਤਾਨ, ਦ'
ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਹ/ ਸਕ'ਗੀ ; ਿਕਉਿਕ ਿਜਨTU ਵੀ ਪਲ ਿਨਕਲ' ਉਹ
ਉਲ9ਘਣ ਭਿਰਆ ਸਮ, ਸੀ; ਬ3ਸ ਿਕਸ' ਵੀ ਤਰ, ਦ' ਉਲ9ਘਨ ਦਾ ਇ3ਕ ਪਲ ਜ, ਉਸ ਤP ਵੀ ਘ3ਟ
ਕਾਫੀ ਹ: ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ' L ਰ/ਕਣ ਲਈ, ਅਤ' ਜਦP ਤuਸR ਸ3ਚਾਈ L ਦuਨੀਆ ਤP
ਛuਪਾਇਆ , ਤuਸR ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਰu3ਖ ਰਾਜ ਤP ਹ/ਰ ਵੀ ਮ/ੜ ਿਦ3ਤਾ ;ਿਕਉਂਿਕ ਤuਸR ਇਸ
ਗਲਤੀ L ਚਲਣ ਿਦ3ਤਾ, ਗਲਤੀ ਦ' ਕu3ਝ ਪਲ ਹੀ ਬਹuਤ ਵ3ਡ' ਹਨ ; ਉਲ9ਘਣ ਦਾ ਹਰ ਇ3ਕ
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ਪਲ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹ: ਜ/ ਜੀਵ, ਲਈ ਬ9ਦ ਹ: ; ਤuਸR ਸਾਰ' ਹਰ ਇ3ਕ ਿਮਨਟ ਿਵ3ਚ ਿਨਕਲ' ਹਰ
ਇ3ਕ ਪਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ/ , ਘ9ਟਾ, ਿਦਨ, ਹਫ਼ਤਾ, ਅਤ' ਬਹuਤ ਸਾਰ' ਸ:ਕ9ਡ ਉਹਨ, ਸਾਲ,
ਿਵ3ਚ ਜ/ੜ ਲਵ/ ਜ/ ਤuਸR ਜੀਏ ਹਨ ; ਅਤ' ਹਰ ਇ3ਕ ਿਹਸਾਬ ਬਾਰ, ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤP ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:; ਉਸਤP ਪਿਹਲ, ; ਹਰ ਇ3ਕ ਰAਹ ਰ3ਬ ਦ' ਅ3ਗ' ਮਾਸAਮ ਹ: ; ਅਤ' ਉਹਨ,
ਮਾਸAਮ, ਿਵ3ਚg ਇ3ਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜ'ਕਰ ਿਕਸ' ਵਲP ਸ਼ਬਦ, ਜ, ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲAਕੀ ਹ/ਈ ;
ਉਹ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ ਸਕਦ' ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਨ' ਹ/ਰ ਵਜAਦ, ਿਵ3ਚ ਰਾਜ
ਿਵ3ਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕ3ਤੀ ਸੀ ਜਦP ਉਹਨ, ਨਾਲ, ਮਾਸAਮ ਹ/ਣ ਤ', ਬਦਸਲAਕੀ ਹ/ਈ ਸੀ ; ਇਸ'
ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਦAਿਜਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰ/ ਜ/ ਤuਸR ਚਾਹu9ਦ' ਹ/ ਦAਜ' ਤuਹਾਡ'
ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ; ਇਸ ਕਰਕ' ਨਾ ਬ3ਚੀਆਂ ਦ' ਬuਰ' ਿਪਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜ, ਸJਤ'ਲ' ਿਪਤਾ ਜ, ਸJਤ'ਲੀ
ਮਾਤਾ ਜ, ਆਦਮੀ ਜ, ਔਰਤ ਜ/ ਬ3ਚੀਆਂ ਦ' ਮu3ਖੀਆ ਸੀ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਉਹਨ, L ਦਾਖਲ ਨਹR
ਹ/ਣ ਿਦ3ਤਾ ਜਾਵ'ਗਾ ; ਉਹਨ, ਦਾ ਨਸੀਬ ਮ'ਰ' ਮਾਸAਮ, ਦ' ਅਧੀਨ ਹ: ; ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ
ਹਰ ਇ3ਕ ਛ/ਟਾ ਵੀ ਵ3ਡਾ ਹ: ; ਕੀ ਤuਹਾL ਨਹR ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਦੀਨ ਿਪਤਾ ਤ'
ਅ3ਗ' ਪਿਹਲ' ਸਥਾਨ ਤ' ਹ: ? ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹ: ਫਾਦਰ ਯਹ/ਵਾਹ ਦ' ਇਨਸਾਫ਼ ਦ' ਅ3ਗ' ਹਰ
ਸAਖਮ ਚੀਜ਼ ਪਿਹਲ, ਹ: ; ਉਸ ਕਾਰਨ ਤuਹਾਡੀ ਰAਹ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਪਿਹਲ' ਸਥਾਨ ਤ' ਨਹR ਹ: ;
ਪਿਹਲ' ਉਹ ਹਨ ਿਜਹਨ, L ਧਰਤੀ ਉ]ਤ' ਤuਹਾਡੀ ਰAਹ ਨ' ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ; ਤuਹਾਡੀ ਰAਹ, ਪਿਹਲ
ਲਈ ਨਹR ਕਿਹ ਸਕਿਦਆਂ ; ਿਕਉਂਕੀ ਤuਹਾL ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀਨ ਰਿਹਣ L ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ;
ਆਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹਮ'ਸ਼ਾ ਦੀਨ ਹu9ਦਾ ਹ: ; ਉਹ ਆਪਣ' ਆਪ ਦੀ ਮਹ3ਤਤਾ L ਅਣਦ'ਖੀਆ ਕਰ
ਿਦ9ਦਾ ਹ: ; ਮ_ ਤuਹਾL ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤJਰ ਤ' ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ, ਿਕ ਜ/ ਆਪਣ' ਆਪ L ਮਹ3ਤਤਾ
ਿਦ9ਦਾ ਹ: ਉਸ L ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਿਖਲਾ ਨਹR ਿਮਲ'ਗਾ ; ਚਾਹ' ਉਹ ਗਲਤ ਮਹ3ਤਤਾ
ਇ3ਕ ਪਲ ਜ, ਉਸ ਤP ਘ3ਟ ਲਈ ਵੀ ਹ/ਵ' ; ਅਤ' ਇ3ਕ ਿਨ3ਚੀ ਸ/ਚ ਵਾਲ' ਿਜਨT, ਨ' ਉਹ ਕੀਤਾ
ਉਸੀ ਸਮU ਿਵ3ਚ ; ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹu9ਦ' ; ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਗਲਤ
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ਅਤ' ਮਾਮAਲੀ ਧਾਰਣਾ ਦ' ਕਾਰਨ ਹ:, ਜ/ ਧਾਰਿਮਕ ਚਟਾਨ ਤuਹਾਡ' ਅ9ਦਰ ਗਲਤ ਨ:ਿਤਕਤਾ ਭਰ
ਰਹੀ ਹ: ; ਇਹ ਵ'ਸਵਾ ਜ/ ਸਦੀਆਂ ਤP ਆਸਥਾ ਦਾ ਸJਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹ: ; ਚੀਜ, L ਆਪਣ'
ਅਸਥਾਈ ਿਹ3ਤ ਦ' ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹ: ; ਉਸਨ' ਦੀਨ L ਿਧਆਨ ਿਵ3ਚ ਨਹR ਰ3ਿਖਆ ; ਦੀਨ
ਆਪਣ' ਆਪ L ਆਰਾਮ ਭਰ' ਮਹJਲ ਿਵ3ਚ ਨਹR ਰਖਦਾ ;ਉਹ ਆਪਣ' ਆਪ L ਗਲਤ ਨਹR
ਕਰਦਾ ; ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇ3ਕ ਦੀਨ ਉਥP ਲ9ਿਘਆਂ ਹ: ਿਜਸ ਤP ਬਦਨਾਮ ਲ9ਘ ਰਹ' ਹਨ ;
ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਿਪਛੜੀ ਹ/ਈ ਰAਹ ਹ: ; ਜ/ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ L ਸAਖਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵ3ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹ:, ਬਲਿਕ ਹ/ਰ ਿਜ਼ਆਦਾ , ਉਹ ਰAਹ, ਦ' ਿਨਯਮ, ਤP ਅਨਜਾਨ ਹਨ ; ਇਹ ਹੀ ਹ: ਪ/ਪ ਕਹ' ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ, ਵ'ਸਵਾ ਦ' ਮu3ਖੀ ; ਇਹ ਜੀਵ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਅਿਗਆਤ ਹਨ ; ਿਕਉਂਕੀ ਕ/ਈ
ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਇਆ ਹ:, ਿਸਰਫ ਦੀਨ ਅਤ' ਸਾਦ' ਦਾਖਲ ਹ/ਏ ਹਨ ; ਅਤ' ਹਰ ਇ3ਕ ਧਰਮ
ਅਨਜਾਣ ਹ: ; ਚਾਹ' ਤuਹਾਡਾ ਗਰਦ ਗSਿਹ ਹ: ; ਇਹ ਅਨ9ਤ ਕਾLਨ ਦ' ਕਾਰਨ ਹ: ; ਉਹਨ, ਿਵ3ਚP
ਇ3ਕ ਹ: ਿਕ ਬSਿਹਮ9ਡ ਅਨ9ਤ ਹ: ; ਇਨ, ਅਨ9ਤ ਿਕ ਹਰ ਕਨਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਉਂਦੀ ਹ: ;
ਦAਜਾ ਕਾLਨ ਇਹ ਹ: ਿਕ ਹਰ ਕ/ਈ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲ_ਦਾ ਹ: ; ਤ, ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹ:
ਿਜਸਦ' ਦuਆਰਾ ਪ/ਪ ਅਤ' ਉਹਨ, ਦ' ਚ'ਲ,' ਿਜ9ਨ, ਨ' ਭJਿਤਕ ਅਰਚਨਾ ਦ' ਫਲਸਫ' ਦੀ ਪਰ'ਰਨਾ
ਿਲ3ਤੀ ਹ/ਈ ਹ: ; ਇਹਨਾ ਫਲਸਫ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦuਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹ/ਈ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ
ਦuਨੀਆ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਿਘਰੀ ਹ/ਈ ਹ' ; ਅਤ' ਹਰ ਇ3ਕ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ: ;
ਭJਿਤਕ ਅਰਚਨਾ ਕ/ਈ ਪ'ੜ ਨਹR ਿਜਸL ਧਰਮ ਿਪਤਾ ਨ' ਉਗਾਇਆ ਹ/ਵ' ; ਅਤ' ਇਹ ਹਾਜ ਜਾ
ਮਤ ਿਵ3ਚ ਗuਮਨਾਮ ਹ: ; ਅਤ' ਇਹ ਿਕਸ' ਿਸਧ,ਤ ਜ, ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ3ਚ ਗuਮਨਾਮ ਹ: ਿਜਸਨ'
ਮ'ਰ' ਦੀਨ L ਿਵਚਾਰ ਿਵ3ਚ ਰ3ਿਖਆ ; ਿਕਉਂਕੀ ਮ_ ਤuਹਾL ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ, ਿਕ ਇਹ ਗSਿਹ
ਦੀਨ ਦuਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਪਿਹਲ' ਹਨ ; ਉਹ
ਉ]ਪਰ ਸਭਤP ਪਿਹਲ' ਹਨ ਅਤ' ਥ3ਲ' ਵੀ ਹ/ਣ' ਚਾਹੀਦ' ਹਨ ; ਅਤ' ਸਭ ਕu3ਝ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਰ
ਿਦ3ਤਾ ਹ:;ਦuਨੀਆ L ਉਹ ਚਲਾ ਰਹ' ਹਨ ਿਜਹਨ, ਨ' ਰਾਜ ਤg ਇਸ ਬਾਰ' ਨਹR ਪuਿਛਆ; ਹਨ'ਰ'
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ਦੀ ਰAਹ, ਤuਹਾL ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ; ਿਕਉਂਿਕ ਆਪਣ' ਸਥਾਨ ਤ' ਉਹ ਇਸਨu9 Vਕਾਸ਼ ਦ' ਨਾਮ ਤ'
ਨਹR ਕਰਦ' ; ਉਹ ਭਾਸ਼ਨ ਿਵ3ਚ ਮ'ਰਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹR ਕਰਦ' ;ਉਹਨ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਨਹR ; ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹ: ; ਜ/ ਅਨ9ਤਤਾ ਅ3ਗ' ਹਉਕ' ਪਿਹਲ' ਹੀ ਰਿਹ9ਦੀ ਹ: ; ਮ_ ਉਹਨ, ਦ' ਮ9ਨ
ਪੜਦਾ ਹ, ; ਮ_ ਉਹਨ, ਦ' ਿਹਸਾਬ ਦ'ਖਦਾ ਹ, ; ਿਕਉਂਿਕ ਮ_ ਹਰ ਪਾਸ' ਹ, ; ਮ_ ਦ'ਖਦਾ ਹ, ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣ' ਹੀ ਹਨ'ਰ' ਭਰ' ਸ9ਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦ' ਹਨ ; ਮ_ ਤuਹਾL ਮਗਰAਰ ਅਤ' ਘਮ9ਡੀ ਮuਖੀਆਂ
L ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤJਰ ਤ' ਕਿਹ9ਦਾ ਹ, ਤuਹਾਡ' ਿਵ3ਚ/ ਕ/ਈ ਨਹੀ ਬਚ'ਗਾ ; ਅਤ' ਿਜਸ ਿਕਸ' ਨ' ਵੀ ਮ'ਰ'
ਹuਕਮ, L ਨਹR ਮ9ਨੀਆ ਉਹ ਨਹR ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ; ਜ'ਕਰ ਦੀਨ ਨ' ਸ਼uਰA ਤP ਦuਨੀਆ ਤ' ਰਾਜ
ਿਕ3ਤਾ ਹu9ਦਾ, ਮ_ ਤuਹਾL ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਦਲਾਉਂਦਾ ਹ, ਇਸ ਦuਨੀਆ L ਫ:ਸਲ' ਦੀ ਲ/ੜ ਨਾ ਹu9ਦੀ ;
ਉਹ ਉਲ9ਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲ' ਹੀ ਹਨ ਜ/ ਿਨਰਣ' L ਰਚਦ' ਹਨ ; ਇ3ਕ ਵੀ ਉਲ9ਘਣਹਾਰ L ਿਪਤਾ
ਦ' ਹਾਜ ਿਵ3ਚ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ; ਕਾLਨ ਤuਹਾਡ' ਹੀ ਅ9ਦਰ ਹ: ; ਇਹ
ਹਮ'ਸ਼ਾ ਇਵU ਹੀ ਹ: ; ਤuਹਾL ਬ3ਸ ਸ/ਚਣ ਦੀ ਲ/ੜ ਹ: ਅਤ' ਤuਸR ਫ:ਸਲ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਿਦ9ਦ' ਹ/ ;
ਪਦਾਰਥ ਤ' ਰAਹ ਆਪਣ' ਅਨuਸਾਰ ਕਾLਨ ਿਵ3ਚ ਸ/ਚਦ' ਹਨ ; ਿਕਉਂਿਕ ਕ/ਈ ਵੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੀਨ
ਨਹR ਹ: ; ਸਭ ਦ' ਅਿਧਕਾਰ ਸਮਾਨ ਹਨ ; ਿਪਤਾ ਦ' ਅ3ਗ' ਕ/ਈ ਵੀ ਘ3ਟ ਨਹR ਹ: ; ਇਹ
ਅਿਧਕਾਰ ਸਾਰ' ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਕਾਰ, ਿਵ3ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ; ਜ/ ਵੀ ਅਕਾਰ ਤuਸR ਦuਨੀਆ ਿਵ3ਚ ਵ'ਖ
ਰਹ' ਹ/ ਤuਸR ਪu3ਛ' ਸਨ ; ਤuਸR ਉਹਨ, ਦੀ ਬ'ਨਤੀ ਦ' ਗਵਾਹ ਹ/ ; ਿਕਉਂਿਕ ਗSਿਹ ਘਰ ਤ3ਕ
ਪਹu9ਚਣ ਤP ਪਿਹਲ, ਭਿਵ3ਖ ਦੀ ਕuਦਰਤ ਦ' ਵਾਇਦ' ਪਿਹਲ, ਤP ਹ/ ਚuਕ' ਹਨ ; ਅਤ' ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ/
ਤuਹਾਡੀ ਅ3ਖ, ਨ' ਤuਹਾਡ' ਅਸਿਤਤਵ ਵ'ਲ' ਵ'ਖੀ ਤuਹਾਡ' ਦਵਾਰਾ ਦ:ਵੀ ਕਰਾਰ ਿਵ3ਚ ਮ9ਗੀ ਗਈ
ਸੀ ; ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹ: ਿਕ ਫਾਦਰ ਯਹ/ਵਾਹ ਦ' ਸਜੀਵ ਸ9ਸਾਰ ਿਵ3ਚ ਪਦਾਰਥ ਅਤ' ਰAਹ L
ਫ:ਸਲ' ਬਾਰ' ਪu3ਛਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ: ; ਪਦਾਰਥ ਅਤ' ਰAਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇ3ਛਾ ਹ: ; ਇ3ਕ ਦAਜ' ਤP
ਵ3ਖ ਹ/ਣ ਕਾਰਨ ; ਜ'ਕਰ ਇਹ ਇਵU ਨਹR ਹu9ਦਾ, ਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਿਵ3ਚ ਪAਰਨਤਾ ਨਾ ਹu9ਦੀ ; ਇ3ਕ
ਦAਜ' ਦ' ਅਿਧਕਾਰ, ਿਵ3ਚ ਸ9ਤuਲਨ ਨਾ ਹu9ਦਾ ;ਕ'ਵਲ ਿਪਤਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹ/ਣ ਕਰਕ', ਉਹ ਅਨ9ਤ
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ਅਕਾਰ ਿਵ3ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹ: ; ਿਕਉਂਕੀ ਉਸ ਦ' ਅ9ਦਰ ਕ/ਈ ਵੀ ਬ9ਦਸ਼ ਨਹR ;ਹਰ ਇ3ਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ
ਜਨਮ ਜੀਵ ਦuਆਰਾ ਕੀਤ' ਉਹਨ, ਕਰਮ, ਤP ਹੀ ਹu9ਦਾ ਹ:;ਇਹ ਖuਸ਼ਨuਮਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹ: ;ਜ/
ਇਸਦ' ਇਨਸਾਫ਼ L ਅਕਾਰ ਿਦ9ਦਾ ਹ:;ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇ3ਛਾ L ਿਧਆਨ ਿਵ3ਚ ਰ3ਖਦ' ਹ/ਏ ;
ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰAਹ, ਇ3ਕ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ' ਨਹR ਵ3ਧ ਰਹੀਆਂ ; ਕu3ਝ ਅ3ਗ' ਹਨ
ਤ' ਫ'ਰ ਦAਜ' ਹਨ ; ਇਹ ਕਾLਨ ਤuਹਾਡ' ਿਵ3ਚ ਭJਿਤਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ: ;
ਹਰ ਇ3ਕ ਜਾਨਕਾਰੀ ਅਤ' ਿਜ9ਦਗੀ ਦਾ ਹਾਿਸਲ ਿਕ3ਤਾ ਲAਣ ਤuਹਾਡ' ਅ9ਦਰ ਹੀ ਚ3ਲ ਿਰਹਾ ਹ: ;
ਪਰ ਅਨ9ਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵ3ਚ ਸਭ ਕu3ਝ ਤuਲਨਾਤਮਕ ਹ: ; ਤuਸR ਆਪਣੀ ਸਜੀਵ ਤuਲਨਾ ਦ' ਗuਣ
ਅਤ' ਗuਣਵ3ਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦ' ਹ/ ; ਇ3ਹ ਗuਣ ਤuਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ/ਚ ਦ' ਫਲਸਫ' ਨ' ਿਦ3ਤਾ
ਹ: ; ਅਤ' ਗuਣਵ3ਤਾ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਤuਹਾਡੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੜੀ ਨ' ; ਸਭਤP ਵਧੀਆ
ਗuਣਵ3ਤਾ ਦੀਨਤਾ ਤP Vਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਉhਦੀ ਹ: ; ਖuਸ਼ੀ ਅਤ' ਕਰਮ ਦ' ਿਪ3ਛ'-ਿਪ3ਛ' ; ਰ3ਬ ਦ' ਰਾਜ
ਿਵ3ਚ ਅਲJਿਕਕ ਕ9ਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਦ' ਸਹਾਇਕਣ L ਵ'ਖ/ ; ਇ3ਕ ਅਲ/ਿਕਕ ਕ9ਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਇ3ਕ ਬ3ਚ'
ਦ' ਫਲਸਫ' ਦ' ਨਾਲ ; ਉਹ ਿਜਸਨ' ਆਪਣੀ ਿਜ਼9ਦਗੀ ਿਵ3ਚ ਖuਸ਼ੀ L ਨਹੀ ਵਾਿਹਆ, ਸਵਰਗ ਦ'
ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹu9ਦਾ ; ਇ3ਕ ਵੀ ਮAਰਖ ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ; ਚਾਹ' ਇਹ
ਮAਰਖਤਾ ਇ3ਕ ਜ, ਉਸਤP ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦ'ਰ ਲਈ ਹ/ਵ' ; ਤuਸR ਸਾਰੀਆਂ ਨ' ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ
ਿਵ3ਚ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤuਸR ਖuਸ਼ ਰਹ/ਗ' ; ਸਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਕ' ; ਤuਸR ਹਰ
ਹਲਾਤ ਿਵ3ਚ ਖuਸ਼ ਰਿਹਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ; ਤuਸR ਚਿਰ3ਤਰ ਤP ਮAਰਖ ਬਨਣ ਲਈ ਨਹR
ਿਕਹਾ ਸੀ ; ਤuਹਾL ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਉਹ ਅਿਗਆਤ ਹ: ; ਅਤ' ਤuਹਾL ਪਤਾ ਸੀ ਮAਰਖ
ਬਣ ਕ', ਤuਸR ਦਾਖਲ ਨਹR ਹ/ ਸਕ/ਗ' ; ਜ/ਕਰ ਆਪਣ' ਆਤਿਮਤਵ ਿਵ3ਚ ਤuਸR ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗu3ਸਾ
ਹu9ਦ' ਰਹ' ; ਇਹ ਿਜ9ਦਗੀ ਦ' ਉਸ ਪ3ਖ ਪਾਤੀ Vਬ9ਧ ਕਾਰਨ ਹ/ਵ'ਗਾ ਜ/ ਆਦਮੀ ਨ' ਚuਣੀਆਂ ;
ਅਤ' ਫ:ਸਲ' ਿਵ3ਚ ਅਜੀਹ' Vਬ9ਧ ਦ' ਅਤ' ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਿਸਰਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ L
ਫ:ਸਲ' ਿਵ3ਚ ਭuਗਤਣਾ ਪਵ'ਗਾ ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ, ਨ' ਇਸਦ' ਦੀ ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ; ਸ਼:ਤਾਨ,
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ਬਾਰ' ਿਜਹਨ, ਨ' ਇਸ ਸ਼/ਸ਼ਣ ਵਾਲ' ਭ/ਿਤਕਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹ:, ਖuਦਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਹਨ, ਉ]ਤ' ਿਡ3ਗ'ਗਾ; ਲਾਲਸਾ ਅਤ' ਮu3ਖੀ ਬਨਣ ਵਾਲ' ਇਹਨ, ਸ਼:ਤਾਨ, ਨ' ਪਰਮ
ਿਪਤਾ L ਵਾਇਦਾ ਿਕ3ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ, ਦ' ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਾLਨ L ਮਿਹਮਾਮਈ ਬਣਾਉਂਨਗ' ;
ਆਪਣ' ਆਪ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹR ; ਿਕਉਂਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਿਵਵਸਥਾ ਚ9ਗ' ਅਤ'
ਅਰਾਮ ਦ' ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹ:, ਇਸ ਸ9ਸਾਰ ਦੀ ਜ/ਗ ਹ: ; ਉਹ ਜ/ਗ ਜ/ ਆਪਣ' ਅ9ਤ
ਵ3ਲ ਪਹu9ਚ ਿਰਹਾ ਹ: ; ਿਕਉਂਕੀ ਨਵU ਸਮU ਦੀ ਸ਼uਰAਆਤ ਹ/ ਚu3ਕੀ ਹ: ; ਨਵU ਸਮU ਨਾਲ ਨਵ,ਂ
ਸ9ਸਾਰ; ਨਵR ਨ:ਿਤਕਤਾ ਨਾਲ ਨਵ, ਮuਕ3ਦਰ ; ਕੀ ਤuਹਾL ਨਹR ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹ: ? ਆਖੀਰੀ ਫ:ਸਲ' ਦੀ ਸ਼uਰAਆਤ ਲ:ਮ
ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਦ' ਿਸਧ,ਤ ਤP ਹ: ; ਇ3ਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਭਿਰਆ ਅ9ਤ ; ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਤਾ ਦ' ਕਾLਨ ਦਾ ਹਰ
ਇਦ']ਕ ਉਲ9ਘਣ ਿਸਰਫ਼ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੀ ਿਦ9ਦਾ ਹ: ; ਿਬਲਕuਲ ਉਵU ਿਜਵU ਤuਸR ਆਪਣੀ ਿਜ਼9ਦਗੀ
ਿਵ3ਚ ਮਿਹਸAਸ ਿਕ3ਤ' ; ਬ'ਇਨਸਾ ਫੀ ਿਜਸਦਾ ਜਨਮ ਿਜ9ਦਗੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤP ਸੀ ਜ/ ਿਕ
ਈਸ਼ਵਰੀ ਿਪਤਾ ਨ' ਨਹR ਰਿਚਆ ਅਤ' ਜ/ ਸਵਰਗ ਦ' ਰਾਜ ਿਵ3ਚ ਅਿਗਆਤ ਹ: । –

ਐਲਫਾ ਅਤ' ਔਮ'ਗਾ ਦuਆਰਾ ਿਲਿਖਤ । -
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ਦ.ਰ ਤ9 ਇ,ਤਜ਼ਾਰ ਿਕ"ਤ. ਜਾ ਰਹ. Aਗਟਾਵ. ਦੀ ਸ਼uਰ:ਆਤ ਕੀਵC ਹ?ਈ ?

- ਅਲਫਾ ਅਤ. ਔਮ.ਗਾ : ਦ'ਖ/, ਮ_ ਿਕਸ' ਦ' ਵੀ ਵਰਗਾ ਸੀ; ਮ_ ਹਮ'ਸ਼ਾ ਤP ਿਕ3ਸ' ਦ' ਵੀ ਵਰਗਾ
ਿਰਹਾ ਹ, ; ਮ_ ਹਮ'ਸ਼ਾ ਤP ਿਕ3ਸ' ਦ' ਵੀ ਵਰਗਾ ਿਰਹਾ ਹ, ; ਬ3ਸ ਇਨ, ਹ: ਿਕ ਇ3ਥ' ਮ: ਹuਕਮ, L
ਪAਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ, ; ਿਪਤਾ ਨ' ਇ3ਕ ਵਾਰ ਮ:L ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨ, ਨ' ਮ'ਰ' ਤP
ਿਲਖਵਾਇਆ ਜ/ ਮ_ ਅਜ' ਵੀ ਰ3ਿਖਆ ਹ/ਇਆ ਹ:; ਉਹਨ, ਨ' ਮ:L ਸ9ਦ'ਸ਼ ਿਦ3ਤਾ, ਉਹਨ, ਨ' ਮ'ਰ'
ਤP ਿਲਖਵਾਇਆ ; ਮ:L ਯਾਦ ਹ:, ਸਮਗਰੀ ਕਿਹ9ਦੀ ਹ: ; ਪu3ਤਰ ਚuਣ', ਤuਸR ਰ3ਬ ਦੀ ਸ'ਵਾ
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ਕਰਨਾ ਚਾਹA9ਦ' ਹ/ ਜ, ਆਪਣੀ ਸ9ਸਾਿਰਕ ਿਜ9ਦਗੀ ਜਾਰੀ ਰ3ਖਨਾ ਚਾਹu9ਦ' ਹ/ ? ਇਹ ਤuਹਾਡੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਹ:, ਿਕਉਂਕੀ ਤuਸR ਿਜ9ਦਗੀ ਿਵ3ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਇ3ਛਾ ਮ9ਗੀ ਸੀ, ਹ/ਰ, ਵ,ਗ/ ; ਉਹਨ, ਦ' ਮ:L
ਿਤ9ਨ ਿਮਨਟ ਿਦ3ਤ' ਸ/ਚਣ ਲਈ ; ਇਹ ਨ/ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: ... ਿਕ ਉਹਨਾ ਦ' ਮ:L ਚAਨਣ
ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਿਦ3ਤਾ ; ਿਫਰ ਮ_ ਉਹਨ, L ਟ:ਲੀਪ:ਿਥਕ ਜਵਾਬ ਦ'ਣ ਲ3ਗਾ – ਨਹR ਪu3ਤਰ,
ਿਲਿਖਤ, ਿਜਵU ਿਕ ਤuਸR ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰ ਇ3ਕ ਅਿਹਸਾਸ ਰ3ਬ ਤP ਮ9ਿਗਆ ਹ:, ਫ'ਰ ਮ_
ਉਹਨ, L ਿਕਹਾ ; ਫਾਦਰ ਯਹ?ਵਾਹ, ਮI ਤuਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ%, ਿਕਉਂਕੀ ਜ? ਮਾਨਵ
ਹ% ਉਹ ਅਨ,ਤ ਨਹN ਹ%, ਮI ਿਕਸ. ਏਸ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹu,ਦਾ ਹP ਜ? ਅਨ,ਤ ਹ% ।
- ਭਰਾ : ਪਰ ਛ/ਟ', ਕੀ ਤA9 ਉਦP ਛ/ਟਾ ਸੀ ?
- ਅਲਫਾ ਅਤ. ਔਮ.ਗਾ: ਹ,, ਮ_ ਸੀ ।
- ਭਰਾ : ਸ3ਤ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤ' ਤA9 ਉਦ' ਹੀ ਮਿਹਸAਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ?
- ਅਲਫਾ ਅਤ. ਔਮ.ਗਾ : ਹ,, ਹ,, ਉਦP, ਉਹ ਨ/ਟ ਪ:ਡ ਮ_ ਅ3ਜ ਵੀ ਰ3ਿਖਆ ਹ/ਇਆ ਹ:, ਇ9ਨ'
ਸਾਲ, ਿਵ3ਚ ਪੀਲਾ ਹ/ ਿਗਆ ਹ:, ਪੀਲਾਪਨ ; ਮ:L ਉਹ ਸAਟਕ'ਸ ਿਵ3ਚ ਰ3ਖਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਸੀ ; ਇਹ
ਇ3ਥ' ਹੀ ਿਕਤ' ਹ: ; ਫ'ਰ ਿਪਤਾ ਨ' ਮ:L ਦ3ਿਸਆ : ਹ, ਪu3ਤਰ, ਮ:L ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤ:L ਇਹ
ਟ:ਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪ:ਣਾ ਸੀ ; ਚਾਹ ਅਨ9ਤ L ਪਤਾ ਹ:, ਤ:L ਇਹ ਟ:ਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵ'ਗਾ,
ਿਕਉਂਕੀ ਜ'ਕਰ ਤA9 ਇਸ ਟ:ਸਟ L ਪਾਸ ਨਹR ਕਰਦਾ ਤ:L ਕ/ਈ ਅਨAਭਵ ਨਹR ਹ/ਵ'ਗਾ ।
- ਭ:ਣ : ਪਰ ਕੀ ਉਹਨ, ਨ' ਤ:L ਚgਕਾ ਿਦ3ਤਾ, ਜ, ਇਹ ਕਹ/ ਿਕ, ਉਹਨ, ਨ' ਬ3ਸ ਤ:L ਚuਿਣਆ ?
- ਅਲਫਾ ਅਤ. ਔਮ.ਗਾ : ਹ,, ਮ_ ਤuਹਾL ਦ3ਸਦਾ ਹ,, ਕ/ਈ ਵੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬ'ਨਤੀ
ਰ3ਬ L ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:, ਿਕ3ਸ' ਵੀ ਹ/ਰ ਬ'ਨਤੀ ਵ,ਗP, ਮ_ ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭ'ਦ ਖ/ਲਣ ਦੀ ; ਹਰ
ਇ3ਕ ਨ' ਆਪਣ' ਕਾਇਦ' ਨਾਲ ਰ3ਬ L ਬ'ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
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ਇਸ ਪੀੜੀ ਲਈ ਰ3ਬ ਦਾ ਬJਿਧਕ ਫ:ਸਲਾ -

ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ% ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ: ; ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ: ਹਰ ਇ3ਕ ਉ]ਤ', ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ;
ਿਕ ਹਰ ਿਕਸ' ਦੀ ਪਰਖ ਉਸਦ' ਕਰਮ, ਤP ਹ/ਵ'ਗੀ ; ਈਸ਼ਵਰੀ ਫ:ਸਲ' ਿਵ3ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਵਚਾਰ
ਅਤ' ਿਵਚਾਰ ਜ/ ਿਕ ਬਾਰ, ਸਾਲ ਤP ਅ3ਗ' ਦ' ਹਨ ; ਿਕਉਂਿਕ ਬ3ਚ' ਹੀ ਹਨ ਜ/ ਇਸ਼ਵਰੀ ਫ:ਸਲ' ਦਾ
ਸਾਹਮਨਾ ਨਹR ਕਰਦ' ; ਰ3ਬ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਫ:ਸਲਾ ਪਰਖੀ ਹ/ਈ ਿਜ9ਦਗੀ ਿਵ3ਚ ਿਸਆਣ' ਕਹ'
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ/ਕਾਰ ਰਖਦਾ ਹ: ; ਜ/ ਇ3ਕ ਪਲ ਸ/ਚੀਆਂ ਿਗਆ ਸੀ ਅਸਿਤਤਵ ਦ'
ਬਰਾਬਰ ਰਹ'ਗਾ ; ਜ/ ; ਇਸ ਭਰ/ਸ' ਿਕ ਕੀਵ' ਪੜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਹ/ ਸਕਦੀ ਹ: ; ਇਹ
ਅਸਿਤਤਵ ਪਾਉਣਾ ਜ, ਅਸਿਤਤਵ ਗਵਾਉਣਾ ਹ/ ਸਕਦਾ ਹ: ; ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ: ਿਕ ਜ/ ਚੀਜ਼,
ਰ3ਬ ਿਦਆਂ ਹਨ ਜ/ ਅਸੀਮ ਹਨ ; ਅਨ9ਤ ਪAਰਨ ਅਸਿਤਤਵ ਪ'ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ: । -

ਅਲਫਾ ਅਤ. ਔਮ.ਗਾ
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ਰ3ਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼,, ਿਕਸ' ਿਵਸ਼' ਤ3ਕ ਸੀਮਤ ਨਹR ਹਨ ।

•ਿਵਿਗਆਨ •ਨ:ਿਤਕ •ਮਨ/ਿਵਿਗਆਨ •ਵ3ਡਾ ਫਲਸਫਾ •ਈਸ਼ਵਰੀ ਇਨਸਾਫ਼

ਪAਰਨ ਧਰਤੀ, VਭA ਕJਲ ਖuਸ਼ੀ ਨਾਲ Vਸਂਸਾ ਕਰ/ ।
ਭਜਨ 100

ਿਕਉਂਕੀ ਿOਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸ3ਧੀ ਬ/ਲਚਾਲ ਿਵ3ਚ ਰਹ'ਗਾ, ਟ:ਲੀਪ:ਿਥਕ
ਸ9ਦ'ਸ਼ ਦ' ਜ਼ਿਰਏ ।

ਮਾਨਵ ਅਨuਵਾਦ ਦ' V/ਜ:ਕਟ ਵ3ਲ ਤuਹਾਡਾ ਸuਆਗਤ ਹ:

ਅਸR ਪ'ਸ਼ ਕਰਦ' ਹ, ਟ:ਲੀਪ:ਿਥਕ ਸ9ਦ'ਸ਼ ਦਾ ਅਨAਵਾਦ, ਇਸਦ' ਸ਼uਰAਆਤੀ ਜ, ਅ3ਲਫਾ ਪੜਾਵ ਤ'
।
ਇਹ ਸ9ਦ'ਸ਼ ਸਪ'ਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ3ਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਗSਿਹ ਸਮਾਜ L ਇਸਦੀ ਯ/ਗਤਾ ਜ਼ਰAਰ ਪAਰੀ ਕਰ' । ਇਸ ਲਈ Vਸਤਾਵ ਵਧੀਆ ਅਨAਵਾਦ,
ਨਾਲ ਹ: ।
ਤuਸR ਇ3ਕ ਕਿਲਕ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ L ਡਾਉਨਲ/ਡ ਕਰ ਸਕਦ' ਹ/ ।
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ਅਲ/ਿਕਕ ਿਵਿਗਆਨ ਟ:ਲੀਪ:ਿਥਕ ਹ: ; ਅਤ' ਇਸਦਾ Vਤੀਕ ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਹ: ।

ਐਲਫਾ ਅਤ' ਔਮ'ਗਾ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ:ਲੀਪ:ਿਥਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦ' ਲ'ਖਕ ਹਨ । ਉਹਨ, ਨ'
ਚਾਈਲ ਅਤ' ਪ'ਰA ਿਵ3ਚ ਸਾਲ 1978 ਦ' ਅ9ਤ ਤ3ਕ 4,000 ਸਕਰ/ਲ ਿਲਖ' ।

ਅਲ/ਿਕਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਦ' ਸਰ/ਤ ਬਾਰ' ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ: ਅਤ' ਐਲਾਨ
ਕਰਦਾ ਹ: ਿਕ ਅ3ਗ' ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ: ।

ਇਸ ਵਹੀ ਨ' ਸਦੀਆਂ ਇ9ਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ।

ਵਹੀ ਧਰਤੀ ਤ' ਹਰ ਪਾਸ' ਫ:ਲਾਈ ਜਾਵ'ਗੀ, ਅਤ' ਦuਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ3ਚ ਅਨAਵਾਦਤ
ਿਕ3ਤੀ ਜਾਵ'ਗੀ ; ਅਤ' ਅਜੀਹਾ ਕ/ਈ ਦuਭਾਸ਼ੀਆ ਨਹR ਹ/ਵ'ਗਾ ਜ/ ਇਸ ਿਵ3ਚ ਿਹ3ਸਾ ਨਹੀ
ਲਏਗਾ ; ਿਕਉਂਕੀ ਹਰ ਇ3ਕ ਅ3ਖਰ ਿਜਸਦਾ ਅਨuਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਰ/ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਿਪਨ-ਪ/ਇਂਟ ਹ:
ਜ/ ਿਜ3ਤ' ਹਨ ।

ਇ3ਥ' ਹ: ਸਟ_ਪਸ ਦੀ ਵਹੀ ; ਅਤ' ਇਸਦਾ ਆਰਥ ਹ: ਕ'ਵਲ ਉਹ ਿਜਸL ਿਪਤਾ ਨ' ਭ'ਿਜਆ ਹ:,
ਤuਸR ਿਲ3ਖ ਸਕਦ' ਹ/ ਲ:ਮ ਆਫ ਗਾ3ਡ ਦ' ਰ/ਲ ।
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ਲ:ਮ ਆ3ਫ ਗਾ3ਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ/ਥੀ ; ਪਤਲ' ਕਾਗਜ਼ ਅਤ' ਗ3ਤ' ਦ' ਰ/ਲਜ਼ ਿਵ3ਚ ਹ/ਵ'ਗੀ ; ਿਕ ਵਹੀ
ਪAਰੀ ਹ/ ਸਕ', ਦuਨੀਆ L ਿਦ3ਤੀ ਜਾਵ' ; ਵਹੀ ਦ' ਿਕਸ' ਇ3ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵ3ਚ ਰ/ਲਜ਼ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ;
ਅਤ' ਿਗਆਨ ਦਾ ਕ/ਈ ਅ9ਤ ਨਹR ਹ: ।

ਵਹੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵ3ਚ ਰ/ਲ ਅਤ' ਲ:ਮ ( ਚ:ਪਟਰ 5 ) ਦ' ਤJਰ ਤ' ਇਸ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਹੀ ਦੀ
ਭਿਵ3ਖ-ਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ: ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ' ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ/ https://www.alfayomega.com/pa/ ਅਤ' ਪੜ/ ਅ3ਗ' ਕੀ
ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਹ: ਅਤ' ਅਲ/ਿਕਕ ਿਵਿਗਆਨ
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