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"ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖ - ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਸੰ ਨਤਾ"

ਅੱ ਜ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਚਾਰ ਤਰਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਤ ਲਾਡਲੇ , ਿਸਿਕਲੱਧੇ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚ ਿਵ ੇ ਬਾਹਮਣ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱ ਜ ਅੰ ਿਮਤਵੇਲੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਵ ਬਾਹਮਣ ਕੁਲ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚਉਨ ਿਵ ੇ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਦਾ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦਵਾਰਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਦਾ ਸੰ ਤੁ ਟ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਆਪਣੀ ਿਦ ਟੀ, ਿਵਤੀ ਅਤੇ ਿਕਤੀ ਦਵਾਰਾ ਸਦਾ
ਕਰਵਾ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਤ ਅੱ ਜ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰ ਤੁ ਟਮਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਿਪਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ,
ਬੋਲ ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ, ਕਰਮਾ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪੁ ਪ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਵਾਰਾ
ਆਪਣੇ ਪਰ ਵਰਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਵ ਪਤੀ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪੁ ਪਾ ਦੀ ਬਾਿਰ ਸਦਾ
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰ ਤੁ ਟ ਆਤਮਾਵ ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਤ ਕੋਈ - ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮਾਲਾ ਵੱ ਡੀ
ਨਹੀ ਬਣੀ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਬਾਰ - ਬਾਰ ਸੰ ਤੁ ਟਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖ਼ੁ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰ ਤੁ ਟ
ਮਣੀਆਂ ਹੀ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਦੀ
ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਾਪਦਾਦਾ ਹੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸੰ ਤੁ ਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਸੰ ਤੁ ਟ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ - ਮਾਤਰ ਛਾਇਆ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਨਕਲ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਫਸ ਨਹੀ ਜ ਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਬੱ ਚੇ ਕਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ
ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਤ ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ - ਇਸੇ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਿਨਕਲਦੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫੱ ਸਦੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ। ਅਿਜਹੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਤ ਿਤੰ ਨ ਮਾਲਾ ਿਤਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਮਣੀਆਂ ਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਸੰ ਤੁ ਟ
ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਤਰ ਦੇ ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤ ਤੁਸ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਹਮਾ ਬਾਪ ਬਾਰ - ਬਾਰ ਿਤੰ ਨ ਮਾਲਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ - ਨਾਲ ਕੋਿ
ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਪਿਹਲੀ ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਰੂਹ - ਿਰਹਾਨ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਸੀ
ਿਕ ਿਕ ਦੂਸਰੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ - ਕੋਈ ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਛਾਇਆ - ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਪਿਹਲੀ ਮਾਲਾ ਤ ਵੰ ਿਚਤ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੀਵਰਤਨ ਕਰ ਿਕਵ ਵੀ ਪਿਹਲੀ ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਵੋ। ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਦੇ ਗੁਣ, ਿਵ ੇਤਾਵ , ਸੇਵਾ - ਸਭਨੂੰ ਸਾਮਣੇ ਿਲਆ ਦੇ ਬਾਰ - ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਮਾਲਾ
ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਿਜਹੀਆਂ 25- 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਣੀਆਂ ਸਨ ਿਜਨ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹਮਾ ਬਾਪ ਦੀ ਿਵ ੇ ਰੂਹ
ਿਰਹਾਨ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹਮਾ ਬਾਪ ਬੋਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਿਫਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਿਕ ਬਾਪ ਇਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਿਹਲੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਕੇ ਹੀ ਿਵਖਾਉਣਗੇ। ਤ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵ ੇ ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
ਅਿਜਹੀ ਰੂਹ - ਿਰਹਾਨ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਿਨਕਲੀ ਿਕ ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦਾ ਿਵ ੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦਿਕ
ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦਾ ਿਵ ੇ ਵਰਦਾਨ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਵਰਦਾਤਾ ਤ ਵਰਦਾਨ ਪਾਪਤ ਵਰਦਾਨੀ ਆਤਮਾਵ
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਆ ਦੀ? ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸਵ ਪਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦਾ
ਬੀਜ ਸਥੂਲ ਜ ਸੂਖ ਮ ਅਪਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ- ਅਪਾਪਤ ਨਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਮਣ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ', ਿਫਰ ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਿਕ ? ਕੀ ਵਰਦਾਤਾ ਨ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ
ਫ਼ਰਕ ਰੱ ਿਖਆ ਜ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ ਅੰ ਤਰ ਕਰ ਿਲਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਵਰਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ ਭਰਪੂਰ
ਹਨ, ਇਤਨ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੇ ਠ ਿਨਿਮਤ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤਕਾਲ ਦੇ ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ/
ਬਹਮਾਕੁਮਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ ਦੀ 21 ਜਨਮ ਦੀ ਵੰ ਾਵਲੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ ਦੇ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਦੀ ਵੰ ਾਵਲੀ,

ਉਹ ਵੀ ਉਨ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਪਾਪਤੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਿਕ ?
ਅਖੁੱ ਟ ਖਜਾਨ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੈ - ਇੱ ਕ ਹੀ ਦਵਾਰਾ, ਇੱ ਕ ਹੀ ਿਜਹਾ, ਇੱ ਕ ਹੀ ਸਮ, ਇੱ ਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਲੇ ਿਕਨ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਖਜਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵ ਤ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਲਗਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰੱ ਖਦੇ। ਮੂੰ ਹ ਤ
ਖੁ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਿਦਲ ਤ ਖੁ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ। ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਖੁ ੀ ਹੈ, ਿਦਲ ਦੀ ਖੁ ੀ ਨਹ । ਕਾਰਣ? ਪਾਪਤੀਆਂ
ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਿਮਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਲਗਾ ਦੇ। ਸਿਮਤੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਸਿਮਤੀ ਸਵਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਦੇ। ਪਾਪਤੀ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਉਸਨੂੰ ਿਕਤੇ - ਿਕਤੇ ਹੱ ਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਪੀਵਰਤਨ ਕਰ
ਲਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੱ ਦ ਮਤਲਬ ਅਲਪਕਾਲ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱ ਛਾ, ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਜੋ
ਸਦਾ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਤ ਵੰ ਿਚਤ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੱ ਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਦ ਪਾ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ ਇਸਲਈ ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਦ ਪਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਹੱ ਦ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦਾ ਫਲ਼
ਮਨ ਇੱ ਛਤ ਫ਼ਲ਼ ਨਹ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ। ਹੱ ਦ ਦੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ ਦਾ ਫਲ ਅਲਪਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਹੁਣੇ - ਹੁਣੇ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ, ਹੁਣੇ - ਹੁਣੇ ਅਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੱ ਦ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਨ ਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਵਾਉਣ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ ਇਸਲਈ, ਿਵ ੇ ਚੈਕ ਕਰੋ ਿਕ ਮਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ, ਸਵ ਦੀ
ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ - ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ, ਿਦਲ ਨਾਲ, ਸਵ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਨਾਲ, ਡਰਾਮਾ ਤ ਸੰ ਤੁ ਟ ਹੋਣਗੇ;
ਉਨ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਪਸੰ ਨਤਾ ਦੀ ਲਿਹਰ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸਿਥਤੀ ਆ ਜਾਵੇ,
ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਚੁਕਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਰੀਰ ਦਾ
ਕਰਮ - ਭੋਗ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਆ ਦਾ ਰਹੇ ਲੇ ਿਕਨ ਹੱ ਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਦਾ ਪਸੰ ਨਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਿਵੱ ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਿਸਤਾਰਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਸੰ ਨਿਚਤ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ
ਪ ਨਿਚਤ ਨਹ ਹੋਣਗੇ। ਪ ਨ ਹਨ ਤ ਪਸੰ ਨ ਨਹ । ਪਸੰ ਨਿਚਤ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ - ਉਹ ਸਦਾ ਿਨਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ
ਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਿਨਰਦੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ; ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਰ ਦੋ ਨਹ ਰੱ ਖੇਗਾ - ਨਾ ਭਾਿਗਆਿਵਧਾਤਾ ਦੇ ਉਪਰ
ਿਕ ਮੇਰਾ ਭਾਿਗਆ ਇਵ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੇ ਿਕ ਇਸਦਾ ਸਵਭਾਵ - ਸੰ ਸਕਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਿਕਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਿਕ ਪਾਿਕਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਿਜਹਾ ਹੈ,
ਨਾ ਰੀਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ - ਿਕਤਾਬ ਤੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਰੀਰ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ। ਪਸੰ ਨਿਚਤ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਿਨਸਵਾਰਥ,
ਿਨਰਦੋ ਿਵਤੀ - ਿਦ ਟੀ ਵਾਲੇ । ਤ ਸੰ ਗਮਯੁਗ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਪਸੰ ਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਹੈ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਪਾਪਤੀ। ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਨਹ , ਪਸੰ ਨਤਾ ਨਹ ਤ ਬਾਹਮਣ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹ
ਿਲਆ। ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਹੀ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ, ਪਸੰ ਨਤਾ। ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਖ ਨਹ
ਿਲਆ ਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਹੋਏ ਜ ਪਾਪਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਾਹਮਣ ਹੋਏ? ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਿਮਤੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਬਾਹਮਣ ਬਣੇ, ਅਹੋ ਭਾਿਗਆ! ਲੇ ਿਕਨ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਸਾ,
ਪਾਪਰਟੀ ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਸਨਿਲਟੀ ' 'ਪਸੰ ਨਤਾ' ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤ ਕਦੇ ਵੰ ਿਚਤ
ਨਹ ਰਿਹਣਾ। ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ। ਜਦ ਦਾਤਾ , ਵਰਦਾਤਾ ਖੁਲੀ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤ ਖੂਬ ਆਪਣੀ ਪਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਪਸਨਿਲਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਵੋ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣਾਓ।
ਸਮਝਾ? ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਪਣੇ ਤ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਮ ਿਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਹ ? ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਤ ਹਨ ਹੀ ਲੇ ਿਕਨ
ਿਕਹੜੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਹ । ਅੱ ਛਾ।
ਅੱ ਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਗਰੁੱ ਪ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾਈ ਸੰ ਸਕਾਰ ਵਾਲੇ , ਹਰ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ,
ਸਵਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਾਈ ਸੰ ਸਕਾਰ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਪਤੱ ਖ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਇਸਨੂੰ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਨਵਾਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਦੇ ਪਜਾ ਤ ਨਹ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇਕਰ ਵ ੀਭੂਤ ਹੋ
ਗਏ ਤ ਪਜਾ ਕਹ ਗੇ, ਮਾਿਲਕ ਹੋ ਤ ਰਾਜਾ। ਇਵ ਨਹੀ ਿਕ ਕਦੇ ਰਾਜਾ, ਕਦੇ ਪਜਾ। ਨਹ । ਸਦਾ ਰਾਜਾਈ
ਸੰ ਸਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਮਤੀ ਸਵਰੂਪ ਹੋਣ। ਅਿਜਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਦੈਵ
ਸਾਰੇ ਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਸਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੇਠਗਾ, ਪਜਾ

ਸਦਾ ਹੇਠ । ਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾਈ ਸੰ ਸਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਚੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ । ਅਿਜਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਬਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਘੱ ਟ ਨਹ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹੈਡ ਕਵਾਟਰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਤ ਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਨਾਮ ਤ ਵੀ
ਚੇ, ਕੰ ਮ ਤ ਵੀ ਚੇ। ਅਿਜਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ। ਸਮਝਾ?
ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਭੂਮੀ ਪਾਵਨ - ਭੂਮੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀਮਾਰਗ ਦੀ ਗੰ ਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਥੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਕ ਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਿਕ ਨ
ਲੀਲਾ, ਜਨਮਭੂਮੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਵੀ ਯੂ . ਪੀ. ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤ ਯੂ . ਪੀ. ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ।
ਸਦਾ ਪਾਵਨ ਬਣ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹਨ। ਿਜਵ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ
… ਯੂ . ਪੀ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨੀ ਆਤਮਾਵ ਹੋ। ਭਾਿਗਆ ਦਾ ਿਸਤਾਰਾ
ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਭਾਿਗਆਵਾਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ - ਦੋਵ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਪਾਵਨ - ਇਹ ਹੈ
ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ। ਤ ਅਿਜਹੇ ਭਾਿਗਆਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਿਗਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਰਿ ਤ
ਹੁੰ ਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਤ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿ ਤ ਬਣਾ ਦੇ ਚੱ ਲੋ ਿਕ ਿਕ ਹਰਿ ਤਮੁੱ ਖ ਆਪੇ ਹੀ
ਅਕਰਿ ਤ - ਮੂਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਸਥੂਲ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਿਖੱ ਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਿਖੱ ਚਕੇ ਯਾਤੀ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ
ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਕ ਟ ਸਿਹਣਾ ਪਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਕਰ ਣ ਿਖੱ ਚ ਲਦਾ ਹੈ। ਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਕੰ ਮ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਇਵ ਹੀ ਹਰਿ ਤ ਅਤੇ ਆਕਰਿ ਤ - ਮੂਰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਾ?
ਤੀਸਰਾ ਗਪ ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਿਵਦੇ ੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਕਰਿ ਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ , ਿਕ ਿਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਨਾ। ਬਾਪ ਵੀ ਿਵਦੇ ੀ ਹੈ, ਤੁਸ ਵੀ ਿਵਦੇ ੀ ਹੋ। ਹਮ ਰੀਕ ਿਪਆਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮ ਬਾਪ ਤ ਵੀ ਫਰਡਜ਼ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤ ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਸਦਾ ਇਸ ਦੇਹ ਅਤੇ ਦੇਹ
ਦੇ ਆਕਰ ਣ ਤ ਪਰੇ ਿਵਦੇ ੀ ਹਨ, ਅ ਰੀਰੀ ਹਨ, ਅਿਵਅਕਤ ਹਨ। ਤ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਅ ਰੀਰੀ ,
ਅਿਵਅਕਤ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਰਿ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਰੇਸ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰੇਸ ਚੰ ਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਵਧੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਲਈ, ਬਾਪਦਾਦਾ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਡਬਲ ਿਵਦੇ ੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਧਾਈ
ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਧੀ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਡਦੀ ਕਲਾ ਦਵਾਰਾ
ਡਦੇ ਚੱ ਲੋ । ਆਪਣੀ ਨਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਤੀ ਦੇ ਬੈਲਸ ਦਵਾਰਾ ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਬਲੈ ਿਸੰ ਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹੋਗੇ। ਅੱ ਛਾ।
ਚੌਥਾ ਗਪ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਧੂਬਨ ਿਨਵਾਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹਨ ਹੀ। ਜੋ ਿਦਲ ਤੇ ਉਹ ਚੁਲ ਤੇ, ਜੋ ਚੁਲ ਤੇ ਸੋ ਿਦਲ ਤੇ।
ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਧੀਪੂਰਵਕ ਬਹਮਾ - ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਧੂਬਨ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭਤ ਿਸਿਕਲੱਧੇ ਵੀ ਮਧੂਬਨ
ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫੰ ਕ ਨ ਵੀ ਮਧੂਬਨ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਰਲੀਆਂ ਵੀ, ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮਧੂਬਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ। ਤ ਮਧੂਬਨ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸੇ ਠ ਭਾਿਗਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਵੀ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਮਧੂਬਨ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਵ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਮਨ ਨਾਲ
ਅ ੀਰਵਾਦ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ।
ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਵ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਿਵ ੇ ਸੰ ਤੁ ਟਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਿਵ ੇ ਯਾਦਿਪਆਰ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵ ਭਾਿਗਆ ਾਲੀ ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜ ਿਵਚ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ
ਿਸਿਕਲੱਧੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ, ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ੁਭ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਸੰ ਪੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ, ਸੰ ਗਮਯੁਗੀ
ਬਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਿਵਧਾਤਾ ਅਤੇ
ਵਰਦਾਤਾ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਯਾਦਿਪਆਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ

"ਦਾਦੀ ਜਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਚੰ ਦਰਮਣੀ ਜੀ ਸੇਵਾਵ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਬਾਪਦਾਦਾ ਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ"

ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਜ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੋ? ਜਾਵੋ ਜ ਆਵੋ ਲੇ ਿਕਨ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਅੰ ਨਿਣਆ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੱ ਖ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਕਾਰ ਿਵੱ ਚ, ਭਾਵ ਸਾਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਿਸ ਫ
ਮਹਾਵੀਰ ਬੱ ਚੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗੇ, ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਗੇ। ਬਹੁਤ
ਘੱ ਟ ਇਹ ਵਾਦਾ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ, ਅਿਜਹੇ ਮਹਾਵੀਰ ਬੱ ਚੇ, ਅੰ ਨਿਣਆ ਬੱ ਚੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਜ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਦਾ ਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਦਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਥ ਿਦੰ ਦੇ ਇਸਲਈ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੋ- ਕੀ ਕਹ ਗੇ? ਇਸਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਜ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੋ। ਇਵ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ
- ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਸਮਾ ਜਾਵੋਗੀ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੇ ਸਮ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
ਿਫਰ ਤੁਸ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬਾਪ ਉਪਰ ਤ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੇ ਿਕਨ ਸਾਥ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਅੱ ਛਾ।
( ਅੱ ਜ ਬਾਬਾ ਤੁਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ) ਤੁਸ ਲੋ ਕੀ ਵੀ ਤ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਾਲਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੀ
ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੱ ਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਥੋੜਾ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਬੇਹੋ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੀ, ਉਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾਿਕਤੀ ਦਾ ਜ
ਸਮ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ; ਿਫਰ ਮਾਲਾ ਵੱ ਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱ ਛਾ। ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਜਾਵੋ ਬਾਪ ਦੇ
ਵਰਦਾਨੀ ਤ ਹੋ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋਗੇ ਤ ਵੀ ਬਾਪ
ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਦ ਟੀ ਤ ਲੈ ਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ ਤ ਬੋਲ ਤ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਣਗੇ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਲੈ ਣਗੇ।
ਤੁਰਦੇ - ਿਫਰਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਬਾਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਤਮਾਵ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ
ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਜ ਮਹਦਾਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਖੁਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ
ਵਰਦਾਨ ਿਮਲਣਾ। ਅੱ ਛਾ।
ਵਰਦਾਨ:ਬੁੱ ਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਦਵਾਰਾ ਇੰ ਨ ਪੰ ਜ ਤੱ ਤਵ ਦੇ ਆਕਰ ਣ ਤ ਪਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤਾ
ਸਵਰੂਪ ਭਵ
ਫ਼ਿਰ ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਕਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਕਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਹ
ਦੀ ਯਾਦ ਤ ਵੀ ਪਰੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੇ ਬੁੱ ਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਇਨ 5 ਤੱ ਤਵ ਦੇ ਆਕਰ ਣ ਤ
ਚੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਫ਼ਿਰ ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਟੱ ਚ
ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇ ਿਕਨ ਇਹ ਉਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਰ ਦੇ
ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਕੇ ਚਲਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਲੋ ਿਕਕ ਜ ਅਲੌ ਿਕਕ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਦੀ ਵੀ ਅਧੀਨਤਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਉਣਾ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰੀਰ ਵੇਖੋ, ਲਾਈਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਰਹੋ।
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