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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਤ ਚੰ ਗੀ ਜਾਿਗਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ 84 ਜਨਮ ਨੂੰ, ਿਨਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਟਕਨਾ ਬੰ ਦ ਹੋਇਆ"
ਈ ਵਰ ਦੀ ਗਤ ਮਤ ਿਨਆਰੀ ਿਕ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?
1. ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਮਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਸਭਤ ਿਨਆਰੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਸਭਦੀ
ਇੱ ਕ ਮਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, 2. ਈ ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾਰੀ ਤ ਪੂਜਯ ਬਣਦੇ ਹਨ
ਇਸਲਈ ਉਨ ਦੀ ਗਤ ਮਤ ਿਨਆਰੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਵਾਏ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦਾ।

ਤੀ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਬਾਪ ਕਿਹਣਗੇ ਭਾਵ ਇੱ ਥੇ ਸੋ ਜਾਓ।

ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹ ਿਕ ਿਕ ਿਸੱ ਕੀਲਧੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ ਤ ਆਕੇ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਿਕਸਨੂੰ
ਿਮਲੇ ਹਨ? ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜਨ ਨੂੰ ਿਨ ਚੈ ਹੈ ਬਰੋਬਰ ਅਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਹ
ਿਕ ਿਕ ਬਾਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱ ਕ ਹੱ ਦ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ। ਦੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਯੁਗ
ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੀ ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਥੇ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱ ਖਧਾਮ। ਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੋ ਕ
ਿਵੱ ਚ ਜਨਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੌ ਿਕਕ ਬਾਪ ਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਮਰਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੋ - ਿਜਸਨੂੰ ਪਰਲੋ ਕ, ਪਰਮਧਾਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪਰੇ ਤੇ ਪਰੇ ਧਾਮ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤੇ ਪਰੇ
ਨਹ ਕਹ ਗੇ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ
ਪਿਤਤ ਦੁਨੀਆਂ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਵੀ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਆਓ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇਵ ਨਹ ਕਹੋਗੇ। ਜਦੋ ਤ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਦ ਪਿਤਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ 5 ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਹੀ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਰਾਜ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ
ਜ਼ਬਰਦਸ ਮਿਹਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਵਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹ । ਭਾਰਤ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਨਰਿਵਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋ
ਇਹ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਿਕੱ ਥੇ ਿਗਆ - ਇਹ ਪੱ ਥਰ ਬੁੱ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹ । ਹੋਰ ਸਭ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਹੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ
ਧਰਮ ਸਾਪਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੋ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ,
ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਿਸੱ ਖ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਪਿਹਲੇ ਸੀ ਨਹ । ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਨ ਆਕੇ ਸਥਾਪਨ
ਕੀਤਾ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਫ਼ੇਰ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਦ ਹੀ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਆਕੇ ਫ਼ੇਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਣਗੇ ਿਕ ਿਕ ਵਰ ਡ ਦੀ
ਿਹਸਟਰੀ - ਜਾਗਾਫ਼ੀ ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਿਕ ਚਨ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪਿਹਲੇ ਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੱ ਕ
ਧਰਮ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹੀ ਸੀ, ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ - ਲਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਅਸ ਹੀ
ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਅਸ ਹੀ 84 ਜਨਮ ਲਦੇ ਹ ਉਦ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮ ਦੱ ਸਦਾ ਹ ।
ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਰਾਮਰਾਜ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਹੈ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਘਰਾਣਾ ਫ਼ੇਰ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਘਰਾਣਾ ਰਾਮਰਾਜ।
ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੋ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ 84 ਜਨਮ
ਲੈ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਿਹਲ ਪੁੰ ਨ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ।
84 ਜਨਮ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਤ 84 ਲੱਖ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਕੌ ਣ ਬੈਠ ਿਵਚਾਰ ਕਰਣਗੇ ਇਸਲਈ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਵਚਾਰ
ਚੱ ਲਦਾ ਹੀ ਨਹ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ , ਤੁਸ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਬੈਠ ਹੋ, ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਬਾਪ ਦੋਨ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮੀਗਾਮੀ ਹਨ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ਹਨ, ਅਿਗਆਨ ਨ ਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਿਗਆਨ
ਨਾਲ ਜਾਿਗਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਰੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਧੱ ਕਾ ਨਹ ਖ ਦੇ। ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਧੱ ਕੇ ਖ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਪੂਜਯ ਸੀ,
ਹੁਣ ਪੂਜਾਰੀ ਹਨ। ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਪੂਜਯ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਿਕਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤ
ਨਹ ਕਰਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਅਸ ਹੀ ਪੂਜਯ, ਸੋ ਫ਼ੇਰ ਿਕਵ ਪੂਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹ । ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਈ ਵਰ ਦੀ ਗਤ ਮਤ ਿਨਆਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਗਤ ਮਤ ਿਨਆਰੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਨਕ ਮਤ ਮਤ ਤ ਹਨ, ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਹੈ ਇੱ ਕ ਮਤ। ਈ ਵਰ ਦੀ ਗਤ ਅਤੇ ਮਤ। ਗਤ ਅਰਥਾਤ ਸਦਗਤੀ। ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱ ਕ
ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਗਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ਹਨ ਿਕ ਰਾਮ ਿਕਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਣਗੇ
ਿਜੱ ਧਰ ਵੇਖੋ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਿਗਆਨ ਅੰ ਿਧਆਰਾ। ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਦੁੱ ਖ, ਸੋਝਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਸੁੱ ਖ।

ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬੰ ਦਗ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਭੀਖ ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਦੇਵਤਾਵ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਕੇ ਭੀਖ ਮੰ ਗਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਭੀਖ ਮੰ ਗਣ ਦੀ ਲੌ ੜ ਨਹ । ਿਭਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਲਵਟ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਸਾਲਵਟ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਾਲਵਟ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਨਸਾਲਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ।
ਕਲਪ ਦੀ ਉਮਰ ਉਲਟੀ - ਸੁਲਟੀ ਿਲੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੱ ਥਾ ਹੀ ਿਫ਼ਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਲਪ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ
ਜਾਵੋਗ।ੇ ਪਿਤਤ ਿਕਵ ਬਣੇ ਹੋ, ਿਵਕਾਰ ਦੀ ਖਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜੰ ਕ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰ ਕ ਿਕਵ ਿਨਕਲੇ ? ਮੈਨੰ ੂ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੇਹ - ਅਿਭਮਾਨ ਛੱ ਡ ਦੇਹੀ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਪਿਹਲੇ ਤੁਸ ਹੋ ਆਤਮਾ ਫ਼ੇਰ ਰੀਰ ਲਦੇ
ਹੋ। ਆਤਮਾ ਤ ਅਮਰ ਹੈ, ਰੀਰ ਿਮਤੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰਲੋ ਕ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਿਮਤੁਲੋਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਮਰਲੋ ਕ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਿਮਤੁਲੋਕ ਿਕਵ ਬਿਣਆ। ਅਮਰਲੋ ਕ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਲੇ
ਿਮਤੂ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਥੇ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ।
ਤੁਸ ਰਾਜਿਰ ੀ ਹੋ। ਿਰ ੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਿਕਸਨ ਬਣਾਇਆ? ਉਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ
ੰ ਕਰਾਚਾਿਰਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿ ਵਾਚਾਿਰਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੜਆ ਹੋਇਆ ਨਹ ਹੈ। ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਿ ਵਬਾਬਾ ਆਕੇ
ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ। ੰ ਕਰਾਚਾਿਰਆ ਨ ਤ ਗ ਭ ਤ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਕੋਈ ਉਪਰ ਅਵਤਿਰਤ ਨਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਪ ਤ ਇਨ ਿਵੱ ਚ
ਪਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆ ਦੇ ਹਨ, ਜ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਿਲਕ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ
ਹੈ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਨ ਅਰ ਮ ਪਵੇ ਕਰ ਲਦਾ ਹ । ਆ ਦਾ ਤ ਪਿਤਤ ਤਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹ ਨਾ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ
ਕਰਦਾ ਹ । ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਮਾਇਆ ਵੀ ਘੱ ਟ ਨਹ ਹੈ। ਕਦੀ - ਕਦੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਇਆ ਪਵੇ ਕਰ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਬੁਲਵਾ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਦੋ ਮਾਇਆ ਪਵੇ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ
ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਿ ਵ ਹ , ਫਲਾਣਾ ਹ । ਮਾਇਆ ਬੜੀ ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸਦਾ
ਪਵੇ ਹੈ। ਰੀਰ ਤ ਉਨ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਫ਼ੇਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਿਕ ! ਜੇਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤ ਬਾਬਾ ਤ ਪੁਛੋ ਇਹ
ਗੱ ਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜ ਨਹ ? ਬਾਪ ਝੱ ਟ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਵੀ ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦੀਆਂ ਿਕ ਇਹ ਕੀ
ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਤ ਇਵ ਪਵੇ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਮਾਟ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦੰ ਦੇ, ਗਾਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਥੋੜੇਹੀ ਗਾਲ ਦੇਣਗੇ।
ਇਨ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਫ਼ਸਟਕਲਾਸ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਿਕਤੇ- ਿਕਤੇ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਗੱ ਲ ਪੁੱ ਛਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਿਕ ਿਕ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਾਇਆ ਪਵੇ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਕੀ - ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਬੜਾ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਮਮਾ ਆ ਦੀ ਹ , ਫਲਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਬਾਬਾ
ਆ ਦੇ ਹਨ - ਇਨ ਸਭ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਸ ਟੀ ਚੱ ਕਰ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲ ਸਦੈਵ ਹਰਿ ਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਿਜਨ ਦਾ ਿਸਮਰਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਕਰਮ - ਬੰ ਧਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਿਵਵੇਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ - ਜਦੋਿਕ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ
ਤ ਫ਼ੇਰ ਿਕ ਨਾ ਅਸ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਪ ਤ ਪੁਛ।ੋ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਰਮਭੋਗ ਤ ਹਜ਼ੇ ਿਰਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਨਾ। ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਸਦੈਵ ਹਰਿ ਤ ਰਹੋਗੇ। ਉਦ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਮਰੁਆ ਮੌਤ ਮਲੂਕਾ ਿ ਕਾਰ। ਿਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਫ਼ਿਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥੂਲਵਤਨ ਭਾਸੇਗਾ ਨਹ । ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਅਤੇ ਮੂਲਵਤਨ ਭਾਸੇਗਾ। ਸੂਖ ਮਵਤਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਫ਼ਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵ ਤ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਦਿਕ ਤੁਸ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਡੀ ਮਾਸ
ਹੁੰ ਦਾ ਨਹ । ਹੱ ਡੀ ਮਾਸ ਨਹ ਤ ਬਾਕੀ ਕੀ ਿਰਹਾ? ਿਸਰਫ਼ ਸੂਖ ਮ ਰੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! ਇਵ ਨਹ ਿਕ ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਨਹ , ਸੂਖ ਮ ਆਕਾਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਦੀ ਭਾ ਾ ਮੂਵੀ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਿਟਲ
ਵਰ ਡ। ਸੂਖ ਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਹੈ ਟਾਕੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਵੀ ਫ਼ੇਰ ਹੈ ਸਾਇਲਸ। ਇੱ ਥੇ ਟਾਕੀ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦਾ
ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰ ਹੈ। ਥੇ ਹੈ ਸਾਇਲਸ। ਉਹ ਹੈ ਮੂਵੀ ਇਹ ਹੈ ਟਾਕੀ। ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ
ਿਵਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ - ਬੱ ਚੇ, ਸਜਾਵ ਤ ਛੁੱ ਟਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ 8 ਘੰ ਟਾ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣ ਕਰਮ ਕਰੋ, 8
ਘੰ ਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ 8 ਘੰ ਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਨ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ
ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹ ਹੈ। ਇਵ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਕ ਬਾਬਾ ਦੇ ਤ ਅਸ ਬੱ ਚੇ ਹ ਨਾ ਫ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਹ , ਬਾਪ ਤ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸ ਪਿਵੱ ਤਰ ਨਾ ਬਣੋ
ਉਦ ਤੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਸ ਜ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਨਹ ਤ ਫ਼ੇਰ ਸਜ਼ਾਵ ਖ਼ਾਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਖ ਮਵਤਨ ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਿਵੱ ਚ। ਬਾਬਾ ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅੱ ਗੇ ਚਲ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਹਜ਼ੇ ਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ
ਹੈ। ਇੰ ਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ, ਨਾਰਥ, ਇਸਟ, ਵੈਸਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਆਵਾਜ਼ ਿਨਕਲੇ ਗੀ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ,

ਿਲਬੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਤ ਛੁਡਾਓ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਡਰਾਮਾ ਪਲੈ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ
ਤੀ ਹੀ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱ ਕ ਧਰਮ।
ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਨਕ ਧਰਮ। ਇਹ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭਤ ਪਿਹਲਾ ਆਿਦ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸੀ,
ਜਦੋ ਸੂਰਜਵੰ ੀ ਸੀ ਤ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਨਹ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਚੰ ਦਵੰ ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਪੱ ਛੇ ਇਹ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਪਾਏ: ਲੋ ਪ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਿਪੱ ਛੇ ਫ਼ੇਰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਉਨ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਉਦ ਤੱ ਕ ਪਤਾ ਥੋੜੇਹੀ ਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਿਸ ਟੀ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਪੁੱ ਛਣਗੇ ਪੌੜੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਡ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੈ। ਅੱ ਧਾਕਲਪ ਹੈ ਉਨ ਦਾ ਪਾਰ, ਬਾਕੀ ਦਵਾਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸਭ ਧਰਮ ਆ ਦੇ
ਹਨ। ਗੋਲੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਹੈ। ਗੋਲਾ ਤ ਬੜਾ ਫ਼ਸਟਕਲਾਸ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ - ਤੇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ੇ ਠਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ।
ਦਵਾਪਰ - ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਿਭ ਟਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸੰ ਗਮ ਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਇਹ 4 ਯੁੱ ਗ ਦਾ ਚੱ ਕਰ
ਿਕਵ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਸਿਤਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਲਕ ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ
ਥੋੜੇਹੀ ਪਤਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਕ ਸਿਤਯੁਗ ਦੇ ਬਾਦ ਫ਼ੇਰ ਤੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਤਾ ਦੇ ਬਾਦ ਫੇਰ ਦਵਾਪਰ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹ । ਭਾਵ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਕਵ ਚੱ ਕਰ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਇਸਲਈ ਬਾਬਾ ਨ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ - ਸਾਰਾ ਗੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱ ਖੋ। ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਿ ਵਬਾਬਾ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਾ ਦੇ
ਹਨ, ਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਵੀ ਸਭਤ ਪਿਹਲਾ ਤੁਸ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਤੁਸ ਜ ਦੇ ਹੋ ਨਾ।
ਿ ਵ ਦੇ ਪੂਜਾਰੀ ਪਿਹਲੇ ਤੁਸ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲੇ - ਪਿਹਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿਵਭਚਾਰੀ, ਇੱ ਕ ਿ ਵਬਾਬਾ ਦੀ।
ਸੋਮਨਾਥ ਮੰ ਿਦਰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜੇਹੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਿਕੰ ਨ ਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ
ਿਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੱ ਚਖੰ ਡ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਸੱ ਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਕੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹ । ਿਜਸ ਵ ਤ ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
- ਹ , ਬਰੋਬਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਖ਼ਤਮ। ਥੇ ਦੀ ਥੇ ਰਹੀ। ਅੱ ਛਾ!
ਿਮੱ ਠ- ਿਮੱ ਠ ਿਸੱ ਕੀਲਧੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਡਮੋਰਿਨੰਗ । ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ।
ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਾਰ:1. ਰਿਚਅਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਸਮਰਨ ਕਰ ਸਦਾ ਹਰਿ ਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ

ਕਰਮਬੰ ਧਨ ਕੱ ਟ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।

2. ਿਧਆਨ ਦੀਦਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਵੇ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਏ ਲੈ ਣੀ ਹੈ,

ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਨਾਲ ਪੀਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਕਤੀ ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਭਵ:
ਿਜਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਅਰਥਾਤ ਮੁਰਲੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੈ ਉਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਤੀ ਾਲੀ ਭਵ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਲ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਘਨ ਠਿਹਰ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਲੀਧਰ ਨਾਲ ਪੀਤ ਰੱ ਖਣਾ ਮਤਲਬ ਉਨ
ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਨਾਲ ਪੀਤ ਰੱ ਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨਾਲ ਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੀਤ ਹੈ ਪਰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ
ਟਾਈਮ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਬਾਪ ਨਹ ਮੰ ਨਦੇ ਿਕ ਿਕ ਿਜੱ ਥੇ ਲਗਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਪੜਾਈ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਕਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਫ਼ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਸਲੋ ਗਨ:ਹਰ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੳ ਤ ਿਰਅਲ ਗੋ ਡ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।
******

