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“ਬਾਪਦਾਦਾ”

ਮਧੂਬਨ

"ਿਮੱ ਠ ਬੱ ਚੇ :- ਬਾਪ ਆਏ ਹਨ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ - ਚੈਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਚੱ ਲਣ, ਚੈਨ ਹੈ ਹੀ ਤੀਧਾਮ
ਅਤੇ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ"
ਇਸ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਇਆ ਸਭਤ ਪਿਹਲਾ ਵਾਰ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਿਨ ਚੈ ਤੇ। ਤੁਰਦੇ - ਤੁਰਦੇ ਿਨ ਚੈ ਤੋੜ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹਾਰ ਖਾ ਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੱ ਕਾ ਿਨ ਚੈ ਰਹੇ ਿਕ ਬਾਪ ਜੋ
ਸਭ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹਰਕੇ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਸੁਣਾ
ਰਹੇ ਹਨ, ਤ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਤ ਹਾਰ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ.....

ਤੀ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕੱ ਥੇ ਲੈ ਚੱ ਲੋ , ਿਕਵ ਲੈ ਚਲੋ ......ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸ ਬਾਹਮਣ

ਕੁਲ ਭੂ ਣ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰ ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸਦਾ ਪਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਿਦ - ਮੱ ਧ - ਅੰ ਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹਰਕੇ ਸਭਨੂੰ ਸੁੱ ਖਦਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ
ਕੋਈ ਨਵ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਸਭਨੂੰ ੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬਾਪ ਵੀ ਓਹੀ ਹਨ,
ਅਸ ਵੀ ਓਹੀ ਹ । ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨ ਚੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਸ ਆਏ ਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱ ਖਧਾਮ,
ਤੀਧਾਮ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਿਨ ਚੈ ਿਬਠਾਣ ਨਹ ਿਦੰ ਦੀ। ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਦੇ - ਚੱ ਲਦੇ ਫ਼ੇਰ ਹਰਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਯੁੱ ਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯੁੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਯੋਗਬਲ ਦੀ। ਯੋਗਬਲ ਬੜਾ ਨਾਮੀਗਾਮੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਭ ਯੋਗ
- ਯੋਗ ਕਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਇਹ ਯੋਗ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਰ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹਠਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਉਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪ ਿਕਵ ਆਕੇ ਯੋਗ ਿਸਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਪਾਚੀਨ ਯੋਗ ਿਸੱ ਖਾ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਪ ਰਾਜਯੋਗ ਿਸੱ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਹੇ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਆਓ। ਇਹੋ
ਿਜਹੀ ਥ ਲੈ ਚਲੋ ਿਜੱ ਥੇ ਚੈਨ ਹੋਵ।ੇ ਚੈਨ ਹੈ ਹੀ ਤੀਧਾਮ, ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ। ਦੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਚੈਨ ਿਕੱ ਥ ਆਇਆ? ਚੈਨ ਨਹ ਹੈ ਉਦ
ਤ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਦੁੱ ਖਧਾਮ। ਇੱ ਥੇ ਦੁੱ ਖ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਹੈ। ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਡਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਿਕੰ ਨ
ਵੀ ਧੰ ਨਵਾਨ ਹੋਣ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ ਿਮੱ ਠ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਹ ,
ਜੋ ਬਾਪ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ
ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾਵ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾਵ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਗਾਇਨ ਹੈ - ਆਤਮਾ ਪਮਾਤਮਾ
ਵੱ ਖ ਰਹੇ ਬਹੁਕਾਲ।........ ਤੀਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਆਤਮਾਵ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤ ਆਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਜੋ ਥੋੜੇ ਥੇ
ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਰ ਤ ਥੱ ਲੇ ਆ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ
ਨਾਲ ਤੁਸ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਹਜ ਗੱ ਲ ਅਤੇ ਬਾਪ ਜੋ ਸਰਵ ਦਾ ਸੁੱ ਖਦਾਤਾ, ਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ
ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਥੋੜੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਲਵ ਹੈ। ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ
ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ - ਬਾਬਾ ਮਧੂਬਨ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਥੇ (ਮੂਲਵਤਨ ਿਵੱ ਚ) ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਥੇ ਹੈ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਸਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ ਮਾਤ - ਿਪਤਾ। ਉਹ ਬਰੋਬਰ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹ । ਰਾਵਣ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਤ ਤਮੋਪਧਾਨ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤੋਪਧਾਨ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਤ ਚਲ ਿਕਵ ਸੱ ਕਣਗੇ। ਪਿਵੱ ਤਰ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱ ਕ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਸਤੋਪਧਾਨ ਨਹ । ਇਹ ਹੈ ਤਮੋਪਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਤੋਪਧਾਨ, ਸਤੋ, ਰਜ਼ੋ,
ਤਮੋ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਤਮਾਵ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਥੇ ਤ ਸਭ ਪਾਵਨ ਆਤਮਾਵ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਤ ਰਿਹ ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ
ਮੁਕਤੀਧਾਮ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਏ ਭੇਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱ ਖਧਾਮ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹੋ।
ਸਤੋ, ਰਜ਼ੋ, ਤਮੋ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਆ ਦੇ ਹੋ।
ਪੁਕਾਰਦੇ ਵੀ ਹਨ - ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਥੇ ਲੈ ਚੱ ਲੋ ਿਜੱ ਥੇ ਚੈਨ ਹੋਵ।ੇ ਸਾਧੂ - ਸੰ ਤ ਆਿਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਚੈਨ ਿਕੱ ਥੇ
ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੁੱ ਖ - ਤੀ ਦਾ ਚੈਨ ਸਾਨੂੰ ਿਕੱ ਥੇ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱ ਖ
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਿਪੱ ਛੇ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਸਭਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਦਾ
ਪਾਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਹੈ ਸਭਤ ਵੱ ਡਾ। ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸ 84 ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਰ ਵਜਾਇਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ

ਚੱ ਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਗਵਰਮਟ ਦੈਵੀ ਝਾੜ ਦਾ ਕਲਮ ਲੱਗਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਤ ਜੰ ਗਲੀ ਝਾੜ ਦਾ ਕਲਮ ਲਗਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਬਾਪ ਕੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੈਵੀ ਫੂਲਾ ਦਾ ਝਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਮਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਗਵਰਮਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਫ਼ਰਕ ਤ ਵੇਖੋ ਿਕੰ ਨਾ
ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਹਨ। ਝਾੜ ਦਾ ਸੈਪਿਲੰਗ ਲਗਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰ ਗਲੀ ਝਾੜ ਤ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਹਨ। ਕੋਈ ਿਕਸਦਾ ਕਲਮ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਿਕਸਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਫ਼ੇਰ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਸਤੋਪਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਫੇਰ 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਕੇ ਤਮੋਪਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਦੈਵ ਸਤੋਪਧਾਨ ਰਹੇ, ਇਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਨਵ ਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ 9 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨ ਦੇ ਜੇਵਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਫ਼ੇਰ 24 ਕੈਰੇਟ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਆਤਮਾਵ ਇਵ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਿਜਵ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਵ ਜੇਵਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਕਾਲੇ ਸ ਵਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਤ ਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਲਈ ਕਾਲਾ ਅੱ ਖਰ ਨਾ ਕਿਹ ਸ ਵਰਾ ਕਿਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਸਤੋਪਧਾਨ ਿਪਓਰ ਸੀ ਫ਼ੇਰ ਿਕੰ ਨੀ ਖ਼ਾਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ
ਿਪਓਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਦ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਪ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਮ ਹ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕ ਵਾਰ ਅਸ ਪਿਤਤ ਤ
ਪਾਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਤੁਸ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ - ਅੱ ਜ ਅਸ ਪਿਤਤ ਹ , ਕਲ ਫ਼ੇਰ ਪਾਵਨ
ਹੋਵ ਗੇ। ਉਨ ਨ ਤ ਕਲਪ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਵਰੇ ਿਲਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੋਰ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਕੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਭ
ਗੱ ਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌ ਣ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਿਤਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਜੋ ਸਭ ਦਾ
ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਰ ਕੁਝ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਤੂਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਸਭ ਨੂੰ ਿਮਲਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ ਗੜਗੁੜਧਾਨੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਨ ਜੋ ਿਸਖਾਇਆ ਉਹ ਕੰ ਠ ਕਰ ਿਲਆ।
ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਿਸੱ ਖੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਗੱ ਲ ਭੁੱ ਲ ਜਾਓ। ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਣੋ। ਗਿਹਸਤ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਵੀ
ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ ਦਾ ਤ ਹੈ ਹੀ ਹਠਯੋਗ। ਤੁਸ ਹੋ ਰਾਜਯੋਗੀ। ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਇਹੋ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੱ ਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇਵ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਕਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਲੜੋਗੇ ਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਤ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ
ਚਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਈਸਕੋਪ (ਿਸਨਮਾ), ਇਹ ਿਜਵ ਹੇਲ ਹੈ। ਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱ ਧੀ ਚਟ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ
ਗੰ ਦ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਮਟ ਾਇਦੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 18 ਵਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਢੇਰ ਦੀ ਢੇਰ ਿਵਆਹ
ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੱ ਛ (ਗੋਦ) ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਬਠਾਏ ਿਵਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਛੀ ਛੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੰ ੂ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਟੁੰ ਬ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਦ ਤ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਬਾਪ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਛੱ ਡੋ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾਮੇਲ ਕੱ ਢੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ
ਿਵਰਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰੇ। ਇੱ ਕ ਸੈਿਕੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਗਾਲ ਨੂੰ ਿਸਰਤਾਜ਼ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਠਿਹਿਰਆ ਨਾ। ਇਵ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ
ਦਾ ਤ ਹੱ ਥ ਫ਼ੜ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੰ ਗਾ ਜੀ
ਤ ਕੋਈ ਪਾਵਨ ਬਣ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਿਕੰ ਨਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਖੁ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਬਾਬਾ ਫ਼ੇਰ
ਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਿਕੰ ਨ ਿਚੱ ਤਰ ਆਿਦ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਹਿਥਆਰ ਦੇਕੇ ਡਰਾਵਣਾ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹਮਾ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵ ਤ ਲੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰ ਨ ਸਭ
ਬਹਮਾਕੁਮਾਰ - ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤ ਪਜਾਿਪਤਾ ਬਹਮਾ ਦੀਆਂ ਇੰ ਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੁਸ ਹੋ ਰੂਪ - ਬਸੰ ਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਖ ਤ ਸਦੈਵ ਰਤਨ ਿਨਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਿਸਵਾਏ ਿਗਆਨ ਰਤਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਇਨ
ਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਲੀਯੁ ਕਰ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਨਮਨਾਭਵ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣੋਗ।ੇ 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।
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ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਰ ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਲੋ ਕ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਗਵਾਨ
ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ ਨ ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱ ਿਢਆ ਹੈ। ਿਜਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਤਸੰ ਗ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ
ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਵ ਇਹ ਵੀ ਇਨ ਨ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਇਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ।
ਿਸਰਫ਼ ਚੰ ਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਦੇਵੀਆਂ ਨ ਚੰ ਗਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱ ਿਢਆ ਹੈ,
ਬਸ। ਿਜਨ ਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱ ਡੇ - ਵੱ ਡੇ ਆਦਮੀ ਬਾਬਾ ਦੇ

ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਿਮਲੋ । ਬਾਬਾ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਕੇ ਭੇਜ।ੋ ਪਿਹਲੇ ਤ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਉਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਰਚੈ ਦਵੋ। ਪਿਰਚੈ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀ ਆਕੇ ਕਰਣਗੇ! ਿ ਵਬਾਬਾ ਤ ਤ ਉਦ ਿਮਲ ਸਕਣ ਜਦੋ
ਪਿਹਲੇ ਪੂਰਾ ਿਨ ਚੈ ਹੋਵ।ੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪਛਾਣ ਿਮਲਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ! ਕਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸ ਇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਦੇਈਏ। ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਰੁਪਇਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਹੂਕਾਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੁਪਇਆ ਵੇਲੀਯੁਬਲ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਲੋ ਕੀ ਤ ਕਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਯਥਾਰਤ ਤਰ ਰਿਹ ਨਾ ਸੱ ਕਣ, ਉਹ ਆਤਮ - ਅਿਭਮਾਨੀ ਬਣ
ਨਾ ਸੱ ਕਣ। ਪਿਹਲੇ ਤ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਿਕਵ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਲਖਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਮੋਪਧਾਨ ਤ ਸਤੋਪਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਪੇਣਨਾ ਆਿਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਹ । ਬਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤ ਜੰ ਕ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਦਰ ਨੀ ਆਿਦ ਵੇਖਣ
ਆ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਦੋ - ਿਤੰ ਨ ਵਾਰੀ ਆਕੇ ਸਮਝਣ ਉਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ,
ਇੰ ਨ ਭਗਤੀ ਚੰ ਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਕ ਣ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਕਸ ਕੰ ਮ ਦਾ। ਇਹ ਤ
ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਰਾਮਾ ਚੱ ਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਕਰ ਚੱ ਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਰਪੀਟ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ ਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਿਕਸੇ ਤ ਲਵੇ, ਨਾ
ਲਵੇ ਉਨ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਸਟਰਸ ਆਿਦ ਖੁਲਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਭਾਵ ਿਨਕਲੇ ਗਾ
ਫ਼ੇਰ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ! ਮੂਲ ਗੱ ਲ ਹੈ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਤ ਬੜਾ ਮੁ ਿਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਮਝਣਗੇ ਪਿਹਲੇ ਅਸ ਬਾਪ ਤ ਵਰਸਾ ਤ ਲਈਏ। ਅਸ ਆਤਮਾ ਹ
ਪਿਹਲੇ ਤ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਵ ਜਦ ਕੋਈ ਿਨਕਲੇ ਉਦ ਿਤਖ਼ੀ ਦੌੜੀ ਪਾ ਸੱ ਕਣ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਸਾਰੇ ਿਵ ਵ
ਨੂੰ ਯੋਗਬਲ ਨਾਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ ਤ ਿਕਨਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨ ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਲ ਗੱ ਲ ਹੈ ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਦੀ। ਇੱ ਥੇ
ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਵੱ ਛ ਵੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਨਹ ਰਿਹਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅ ਰੀਰੀ ਭਵ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਸ ਪਾਰ ਵਜਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਰ
ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਜ਼ ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਪਿਤਤ,
ਰਾਮਰਾਜ ਹੈ ਪਾਵਨ। ਫ਼ੇਰ ਪਿਤਤ ਤ ਪਾਵਨ ਿਕਵ ਬਣੀਏ, ਇਵ - ਇਵ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਹੀ
ਿਵਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰ ਥਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 84 ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ
ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਕਰਮ ਿਵਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਿਜਸਮਾਨੀ ਯਾਤਰਾਵ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਿਵਕਰਮ
ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਾਬੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤ ਸਭ ਦੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਬੀਜ਼ ਪਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਦੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ।
ਅੱ ਛਾ!
ਿਮੱ ਠ - ਿਮੱ ਠ ਿਸਿਕਲੱਧੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਮਾਤ -ਿਪਤਾ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਡਨਾਈਟ।
ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਾਰ:1. ਨ ਟੋਮੋਹਾ ਬਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਟੁੰ ਬ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਵ ਵ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਛੱ ਡਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

2. ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਚੱ ਲਣ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਾਰ ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ:ਬਾਪ ਦੀ ਹਰ ੀਮਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱ ਚੇ ਸਨਹੀ ਆਿ ਕ ਭਵ:

ਸਲੋ ਗਨ:-

ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਸਦਾ ਇੱ ਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਨਹ ਿਵੱ ਚ ਲਵਲੀਨ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਪ ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਮਣ ਜਨਮ ਦਾ ਫਾ ਡੇ ਨ ਸਨਹ ਹੈ। ਜੋ ਸਨਹੀ ਆਿ ਕ ਆਤਮਾਵ ਹਨ ਉਨ
ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ੀਮਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁ ਿਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਇਹੀ
ਉਮੰ ਗ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਕ ਬਾਬਾ ਨ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਿਕਹਾ ਹੈ - ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਨਹੀ ਆਤਮਾਵ ਵੱ ਡੀ ਿਦਲ
ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਦੀ ਿਨ ਾਨੀ ਹੈ।
******

