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ਅੱ ਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋ ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਸਵ ਹੋਲੀਨਸ ਅਤੇ ਹੈਪੀਨਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰ ਨ ਵੱ ਡੇ ਸੰ ਗਿਠਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਅਿਜਹੇ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਦੋਵ ਿਵ ੇ ਤਾ ਵਾਲੇ , ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਸਭਾ ਜ ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋ
ਹੀ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਅੱ ਜਕਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹਾਈਨਸ ਜ ਹੋਲੀਨਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਿਦੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਪਤੱ ਖ ਪਮਾਣ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਵੇਖੋ ਤ ਉਹ ਪਿਵਤਤਾ, ਮਹਾਨਤਾ ਿਵਖਾਈ ਨਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਇੰ ਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾਵ ਦਾ
ਸੰ ਗਠਨ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਹ ਿਦੜ ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਿਸ ਫ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਰ ਮਨ , ਵਾਣੀ, ਕਰਮ
ਿਤੰ ਨ ਨਾਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤ ਇਹ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੇ ਠ ਿਦੜ ਸੰ ਕਲਪ ਹੋਰ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ।
ਅਿਵਨਾ ੀ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ, ਸਿਹਜ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸ ਸਾਰੇ ਪਿਵਤਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਿਕੰ ਨਾ ਸਿਹਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਿਕ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਵਾਰਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੀ ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨਾਿਦ ਅਤੇ ਆਿਦ
ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ। ਜਦ ਆਿਦ ਅਨਾਿਦ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਆ ਗਈ ਤ ਇਹ ਸਿਮਤੀ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ ਸਿਹਜ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਵਰੂਪ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਗ - ਦੋ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ। ਤ ਅਸਲ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਗਆ ਨਾ।
ਸਵਧਰਮ, ਸਵਦੇ , ਸਵ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਵ ਸਵਰੂਪ, ਸਵ ਕਰਮ ਸਭ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਦੀ ਕਤੀ ਨਾਲ
ਮੁ ਿਕਲ ਅਿਤ ਸਿਹਜ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਜਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਅੱ ਜਕਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੰ ਭਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,
ਅਣਨਚੁਰਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾਵ ਨ ਉਸ ਅਸੰ ਭਵ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਸੌਖਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਿਵਤਤਾ ਨੂੰ
ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਿਹਜ ਹੈ ਜ ਮੁ ਿਕਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਚੈਲਜ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵਤਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵ ਸਵਰੂਪ
ਹੈ। ਪਿਵਤਤਾ ਦੀ ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜੱ ਥੇ ਪਿਵਤਤਾ ਹੈ ਥੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਵਤਤਾ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਹੈ।
ਪਿਵਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੁਖ ਤੀ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਤ ਿਜੱ ਥੇ ਪਿਵਤਤਾ ਹੈ ਥੇ ਸੁਖ ਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ
ਇਸਲਈ ਹੈਪੀ ਵੀ ਹੋ। ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਸਦਾ ਖੁ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ । ਿਜੱ ਥੇ ਹੋਲੀ ਹੈ ਤ ਹੈਪੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਸਦਾ ਖੁ ੀ ਹੈ। ਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਿਨ ਚੇ ਬੁੱ ਧੀ ਪਾਵਨ ਆਤਮਾਵ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭੱ ਜ- ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇ ਿਕਨ ਸੁਖ ਤੀ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਹੀ ਪਿਵਤਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਾ ਡੇ ਨ ਨੂੰ
ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਪਿਵਤਤਾ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਜ ਤੀ ਪਾਪਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਹੁਣੇ - ਹੁਣੇ ਹੈ, ਹੁਣੇ - ਹੁਣੇ ਨਹ ਹੈ। ਸਦਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਖ ਤੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਸਵਾਏ ਪਿਵਤਤਾ ਦੇ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ।
ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਨ ਫਾ ਡੇ ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸੁਖ ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭੱ ਜ ਦੌੜ ਨਹ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੀ, ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਬੱ ਚੇ ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜ ਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਵੱ ਖ ਕਰੋ ਿਫਰ ਵੀ ਮ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਤ ਸੁਖ ਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ। ਿਜੱ ਥੇ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਹੈ ਥੇ ਸੁਖ ਤੀ ਖੁ ੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ ਨਹ , ਲੇ ਿਕਨ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ। ਇਹ
ਬਾਹਮਣ ਪਿਰਵਾਰ ਬੇਗਮਪੁਰ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤ ਇਸ ਸੁਖ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਿਹਜ਼
ਹੋਲੀਨਸ ਵੀ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ! ਿਕੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਜ ਹੈ! ਲਾਈਟ ਦਾ ਤਾਜ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ
ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਿਦਲਤਖਤਨ ੀਨ ਹੋ। ਤ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦ ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਿਨਆਰਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਵੀ
ਿਨਆਰਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਾਹੀ ਵੀ ਿਨਆਰੀ ਤ ਬਾਦ ਾਹ ਵੀ ਿਨਆਰੇ ਹੋ।
ਅੱ ਜਕਲ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਇੰ ਨੀ ਭੱ ਜਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਕੰ ਨੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਿ
ਮਤਲਬ ਭੱ ਜ ਦੌੜ, ਿਮਹਨਤ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਕਰਦੇ ਲੇ ਿਕਨ ਪਾਪਤੀ ਕੀ? ਸੁਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਸੁਖ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ ਤੇ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਇਹ ਦੋ
ਚੀਜ ਤ ਹਨ ਹੀ। ਤ ਿਜੱ ਥੇ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਥੇ ਚੈਨ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਜੱ ਥੇ ਡਰ ਹੈ ਥੇ ਤੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਦੁਖ ਅ ਤੀ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਤ ਹਨ ਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਨਵਾਰਨ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਤੁਸ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਿਖਡੌਣੇ
ਬਣਕੇ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤ ਨਹ ਹੋ ਨਾ। ਿਜੱ ਥੇ

ਸਭ ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਨਮ ਿਸੱ ਧ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਤ ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹੀ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਵ ਕਤੀਮਾਨ
ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਕੋਈ ਨਹ । ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱ ਲੇ ਜੇਕਰ ਕੀੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ? ਤ ਇਹ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਵੀ ਤੁਸ
ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਕੀੜੀ ਵ ਗੂੰ ਹਨ। ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਖੁ ੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕੰ ਨੀ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ
ਅੱ ਜਕਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹੜਾ ਖੇਡ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਨ, ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ। ਉਵ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇਵੋ ਤ ਤੰ ਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇ ਿਕਨ
ਖੇਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਖੁ ੀ - ਖੁ ੀ ਕਰਣਗੇ। ਤ ਤੁਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਕੀੜੀ ਵ ਗੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਿਜੱ ਥੇ ਪਿਵਤਤਾ ਸੁਖ
ਤੀ ਦੀ ਕਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੁਪਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਦੁਖ ਅ ਤੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਆ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਕਤੀ ਾਲੀ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਇਹ ਦੁਖ
ਅਤੇ ਅ ਤੀ ਿਹਮੰ ਤ ਨਹ ਰੱ ਖ ਸਕਦੀ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾਵ ਸਦਾ ਖੁ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਹਨ, ਇਹ
ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਕਈ ਤਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣ ਿਵੱ ਚ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਅ ਤੀ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਤ ਿਨਕਲ ਆਏ ਿਕ ਿਕ ਿਸ ਫ ਇੱ ਕ ਦੁਖ
ਨਹ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਿਕਨ ਇੱ ਕ ਦੁਖ ਵੀ ਵੰ ਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਉਸ ਜਾਲ਼ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਆਏ। ਅਿਜਹੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
ਭਾਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ!
ਅੱ ਜ ਅਸਟੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਹਨ ਨਾ। ਆਸਟੇਲੀਆ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੱ ਪਿਸਆ ਅਤੇ ਮਹਾਦਾਨੀ-ਪਨ ਦੀ
ਿਵ ੇ ਤਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਗਨ ਦੀ ਤੱ ਪਿਸਆ ਅਨਕ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸ ਤਪੱ ਸਵੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਫਲ
ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੀ ਦੇ ਪਮਾਣ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਦੋਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬਾਪਦਾਦਾ ਐਕਸਟਾ ਖੁ ਹਨ। ਆਸਟੇਲੀਆ ਹੈ ਹੀ ਐਕਸਟਾ
ਆਰਡਨਰੀ। ਿਤਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤ ਇਤਨ ਸਟਰ ਖੋਲੇ ਹਨ।
ਿਜਵ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਇਵ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਦੜ ਸੰ ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੱ ਪਿਸਆ ਹੈ। ਤ ਿਤਆਗ
ਅਤੇ ਤੱ ਪਿਸਆ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਵਾ - ਭਾਵ ਕਈ ਹੱ ਦ ਦੇ ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ
ਿਤਆਗ ਅਤੇ ਤੱ ਪਿਸਆ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਣਆ ਹੈ, ਸਮਝਾ। ਸੰ ਗਠਨ ਕੀ ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਵ ਨਹ ਇੱ ਕ ਨ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਇਹ ਤ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਗਠਨ ਟੁੱ ਟਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨ ਿਕਹਾ ਦੂਜੇ ਨ ਉਮੰ ਗ
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਂਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ। ਪ ਡਵ ਦਾ ਵੀ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਮ ਨਹ । ਬਸ
ਬਾਬਾ - ਬਾਬਾ ਕਿਹਆ ਤ ਸਭ ਗੱ ਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਖਟਿਖਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਿਵੱ ਚ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਮਣੇ
ਰੱ ਖੋਗੇ ਤ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਆ ਨਹ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਦਾ ਿਨਰਿਵਘਨ ਆਤਮਾਵ ਿਤਵਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਨਾਲ ਡਦੀ ਕਲਾ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨ ਆਤਮਾਵ ਫਾ ਡੇ ਨ ਪੱ ਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕਤੀ ਾਲੀ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱ ਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤਕਾਲ ਦੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਿਨਰਿਵਘਨ ਆਤਮਾ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਿਵਘਨ ਬਣ ਪਾਸ ਿਵਦ ਆਨਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜ
ਫ਼ਸਟ ਡਵੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਸਦਾ ਇਹ ਹੀ ਲਕ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਰੂਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਵ ਨਹ ਸਮਝੋ ਿਵਘਨ ਆਇਆ, ਿਮਟ ਤ ਿਗਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਹਰਜ਼ਾ ਨਹ । ਲੇ ਿਕਨ ਬਾਰ - ਬਾਰ ਿਵਘਨ ਆਉਣਾ
ਅਤੇ ਿਮਟਾਉਣਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਵੋ ਤ
ਇੱ ਕ ਦਾ ਪਦਮ ਜਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਿਨਰਿਵਘਨ ਆਤਮਾਵ ਿਵਘਨ - ਿਵਨਾ ਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੂਜੀਆਂ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਘਨ - ਿਵਨਾ ਕ ਟਾਈਟਲ ਪੁਜਯ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਹੈ। ਮ ਿਵਘਨ - ਿਵਨਾ ਕ ਪੁਜਯ ਆਤਮਾ ਹ ਇਸ ਸਿਮਤੀ
ਨਾਲ ਸਦਾ ਿਨਰਿਵਘਨ ਬਣ ਡਦੀ ਕਲਾ ਦਵਾਰਾ ਡਦੇ ਚੱ ਲੋ ਅਤੇ ਉਡਾ ਦੇ ਚੱ ਲੋ । ਸਮਝਾ। ਆਪਣੇ ਿਵਘਨ ਿਵਨਾ ਤ ਕੀਤੇ
ਪਰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਘਨ ਿਵਨਾ ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਖ,ੋ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਨਿਮਤ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ( ਿਨਰਮਲਾ
ਡਾਕਟਰ ) ਜੋ ੁਰੂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਘਨ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆਈ। ਸਦਾ ਿਨਆਰੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਿਟਕਟ
ਰਿਹੰ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਸਿਟਕਟ ਟੀਚਰ ਨਹ ਿਮਲਦੀ ਤ ਇਤਨੀ ਿਵਧੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਵੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਕੜਵੀ ਦਵਾਈ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਿਮਤ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਵੀ ਸੰ ਗ ਤ
ਲਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਿਜਵ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਨਿਮਤ ਬਣ ਗਈ ਤ ਅਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਤਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਇਬੇ ਨ ਸਾਰੀ ਆਸਟੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਾ ਹਨ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਉਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱ ਪਿਸਆ ਅਤੇ ਿਤਆਗ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ੇ ਠ ਆਤਮਾ
ਹੈ। ਿਤਵਰ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਪੁਰ ਾਰਥੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜਰੂਰ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰ ਪੰ ਨ ਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ। ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਨਹ ਹੈ। ਲੇ ਿਕਨ
ਸੰ ਪੰ ਨਤਾ ਦੇ ਨੜੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੋ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਨੜੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨੰਬਰਵਾਰ ਅੱ ਗੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹਨ।
ਆਸਟੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਲੱਕੀ ਹਨ। ਿਤਆਗ ਦਾ ਬੀਜ ਭਾਿਗਆ ਪਾਪਤ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਅਿਤ
ਿਪਆਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਹਮੰ ਤ - ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਿਹਮੰ ਤ ਹੈ ਥੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੰ ਤੁ ੱ ਟ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੰ ਤੁ ੱ ਟਤਾ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਭ ਸੰ ਤੁ ੱ ਟ ਆਤਮਾਵ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਿਸੱ ਧ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਾ। ਤ ਆਸਟੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਿਨਅਰੇਸਟ ਅਤੇ ਡੀਅਰੇਸਟ ਹਨ ਇਸਲਈ ਐਕਸਟਾ ਹੁੱ ਜਤ ਹੈ। ਅੱ ਛਾ।
"ਅਿਵਅਕਤ ਮੁਰਲੀਆਂ ਿਵਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਾਵਾਿਕਆ" (ਪ ਨ - ਤਰ )
ਪ ਨ:- ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਦ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤਰ:- ਜੱ ਦ ਸੰ ਗਿਠਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇੱ ਕਰਸ ਸਿਥਤੀ ਜ ਇੱ ਕ ੁੱ ਧ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰ ਗਠਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੀ ਇੱ ਕ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸੰ ਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਸਭ ਇੱ ਕ ਹੀ ਲੱਗਣ, ਇੱ ਕ ਹੀ ਅ ਰੀਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ੁੱ ਧ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵਚ
ਸਿਥਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਭਆਸੀ ਬਣਨ ਤੱ ਦ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ ਨ:- ਸਥੂਲ ਸੈਿਨਕ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਵਜਯੀ ਿਕਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਜਯ ਦਾ ਨਗਾੜਾ ਕੱ ਦ ਵੱ ਜੇਗਾ?

ਤਰ:- ਸਥੂਲ ਸੈਿਨਕ ਜੱ ਦ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਆਰਡਰ ਤ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਹੀ ਸਮ, ਇੱ ਕ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾਵ ਪਾ ਲਦੇ ਹਨ ਤੱ ਦ ਿਵਜਯੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਵ ਹੀ
ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਨਾ ਸੰ ਗਿਠਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਹੀ ਇ ਾਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸੇਿਕੰ ਡ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਇੱ ਕ - ਰਸ ਸਿਥਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੱ ਦ
ਹੀ ਿਵਜਯ ਦਾ ਨਗਾੜਾ ਵੱ ਜੇਗਾ।
ਪ ਨ:- ਬਾਪ ਦੇ ਿਕਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਵੱ ਰਰੈਡੀ ਬਣੋ ਤ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਪਰਵਤ ਠ ਜਾਵੇਗਾ?

ਤਰ:- ਬਾਪ ਇਹ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸੇਿਕੰ ਡ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਇਕਰਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੱ ਦ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਸਰਵ - ਸੰ ਕਲਪ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਸਮ ਜਾਣਗੇ ਤੱ ਦ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਪਵਤ ਉਠਗਾ। ਉਹ ਇੱ ਕ ਸੇਿਕੰ ਡ ਸਦਾਕਾਲ ਦਾ ਸੇਿਕੰ ਡ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸੇਿਕੰ ਡ ਸਿਥਤ ਹੋ ਿਫਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਓ।
ਪ ਨ:- ਹਰ ਇੱ ਕ ਬਾਹਮਣ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?

ਤਰ:- ਸਾਰੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕਰਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣਨਾ - ਇਹ ਹਰ ਇੱ ਕ ਬਾਹਮਣ ਦੀ
ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਅਿਗਆਨੀ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੀ ਰੋ ਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇ ਾ ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਜ ਕਿਲਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਿ
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਵ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੈਵੀ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱ ਕਰਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਕਰਾਉਣ ਜ
ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ - ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਿ
ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। ਇਵ
ਨਹ ਖੁ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿਕ ਮ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤ ਠੀਕ ਹੀ ਹ ।
ਪ ਨ:- ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਤਰ:- ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਮਣ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਪੈਕਟੀਕਲ ਇੱ ਕਧਰਮ , ਇੱ ਕ ਰਾਜ, ਇੱ ਕ ਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਪ ਨ:- ਿਕਸ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੀਪ ਿਲਆਏਗਾ?

ਤਰ:- ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਦੇਹ ਅਿਭਮਾਨ ਮੂਲ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ ਲੋ ਕ ਨਚਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਅੰ - ਮਾਤਰ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਇਨ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਹੀ ਲਾਸ
ਪੁਰ ਾਰਥ ਹੈ।
ਪ ਨ:- ਬਾਬਦਾਦਾ ਦੀ ਪਰਤੱ ਖਤਾ ਿਕਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ?

ਤਰ:- ਜੱ ਦ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਿਵਚ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ, ਉਨ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਬਣੋ ਤ ਸਮ ਅਤੇ ਕਤੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ ਿਵੱ ਚ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਸਿਹਜ ਪਿਤਅਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਭਗਤੀ
ਮਾਰਗ ਿਵਚ ਤ ਿਸਰਫ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵਚ ਿਜੱ ਥੇ ਦੇਖ,ੋ ਿਜਸ ਨੂੰ

ਵੇਖੋ ਥੇ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹੀ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ।
ਵਰਦਾਨ:ਰੌਬ ਦੇ ਅੰ ਦਾ ਵੀ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਧਾਰੀ ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾ ਭਵ
ਸਮਾਨਧਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦਾਤਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਮਿਦਲ। ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਕਦੀ
ਿਕਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰ ਕਲਪ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੌਬ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਇਹ ਇਵ ਿਕ ? ਇਵ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਹੋਣਾ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਗਆਨ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕੀ...ਇਹ ਵੀ ਸੂ ਮ ਰੌਬ ਦਾ ਅੰ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਨਧਾਰੀ
ਪੁੰ ਨਯ ਆਤਮਾ ਿਡੱ ਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਸੰ ਕਲਪ ਵੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਿਕ ਇਹ ਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਨਗੇ ਤ ਜਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ… ਇਨ ਨੂੰ ਿਡੱ ਗਣਾ ਹੀ
ਚਾਹੀਦਾ...। ਇਵ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਸੰ ਤੁ ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਸੰ ਨਤਾ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੀ ਉਡਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ।
******

