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Preface 

 

This book is a compilation of inspirational 
messages communicated daily to the students 
through Class WhatsApp groups over the 
lockdown period April –August 2020. Based 
upon the precious gems - quotes of famous 
poets, scholars, saints and mystics, these 
messages convey the essence of basic human 
values in simple words. 
Written mainly in Punjabi or Hindi, the 
interpretation of each quote touches the 
heart and the beauty of each 
message enlightens the soul in an instant. 
We are immensely grateful to Ms Kiran Bala 
for this labour of love and offer this ebook as 
a bouquet to every seeker of fragrance. 
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धरती के प्यारे इंसान  ंज़िन्दगी का, अपने पररवार का, इस 

धरती की हर चीज का शुजिया अदा कीजजए यह समा खुद 

के साथ और पूरे अस्तित्व के साथ एक ह ने का है घर पर 

रहे और ध्यान जरूर करे | आपका आपके पररवार का 

भला ह  | 
 



 

 
 

 
 

ਧਰਤੀ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦਸੋਤ ੋਹਰ ਪਦਨ 

 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ੋ

ਚ਼ੁਸਤ ਰਹ ੋਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਰਹ ੋ

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀਉ 

 
 
 



 

 
 
 

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਤ਼ੁਸੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹ਼ੁੰਦ ੇਗਏ ਤਾਾਂ  

ਅੰਦਰੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹ਼ੁੰਦੇ ਜਾਵੋਗੇ 

ਪਜਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆਿਣੇ ਸਾਹਾਾਂ ਤੇ ਪਧਆਨ ਪਦਓ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਸਾਹਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇਗੀ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀਉ 
 
 



 

 
 

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੀ ਆਿਣੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ 

ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਹੀ ਸੋਰ ਚ ਓਹਨੰੂ ਪਜਆਦਾਤਰ ਸ਼ੁਣਦੇ ਨਹੀ ਾਂ 

ਚ਼ੁੱਿ ਹੋਕੇ ਬੈਪਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਪੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਨਾ ਿੂਰੇ ਬਰਪਹਮੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਨਾ ਹੈ 

ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆਾਂ ਹਰ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ 

ਜੀਉ 



 

 
 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਵਕਤ ਚ ਇਹ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਕੇ ਤ਼ੁਸੀ ਖ਼ੁਦ ਲਈ,  

ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ,  

ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਗਰਪਹ ਲਈ  

ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹ ੋਕੇ ਨਹੀ ਾਂ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਸਾਨਦਾਰ ਬਣਾਓ 

ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ 

ਪਿਆਰ ੇਬੱਪਚਓ ਆਿਣੀ ਿੜਾਈ ਵਲ ਜਰੂਰ ਪਧਆਨ ਦੇਣਾ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਮ਼ੁਬਾਰਕ 



 

 
  

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਸਾਰਾ ਬਰਪਹਮਡ ਜੀ ਾਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਕ਼ੁਦਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ 

ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਿਣੇ ਿਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ 

ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਭਨਾਾਂ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 

ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੋ  

ਪਧਆਨ ਚ ਬੈਿੋ, ਭਲਾ ਮੰਗੋ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ 

ਜੀਵਨ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਰੱਬ ਰਾਖਾ 
 
 
 



 

 
 

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 
ਕ਼ੁਦਰਤ ਹਮੇਸਾ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਨਖਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ 

ਸਮਾਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇ ਦਾ ਉਿਯੋਗ ਕਰੋ 
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹ ੈ

ਤਲਾਸ ਕਰੋ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ 
ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਜੇੂ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਭ ਨੰੂ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ 
ਜੀਓ 

 



 

 

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੇ ਸੱਭ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਅਸੀ ਾਂ  

ਇਸ ਗਰਪਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਗ਼ੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਇਸ ਗਰਪਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਸਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੈ 

ਿਰ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹਨੰੂ ਆਿਣੀ ਿੱਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਕੇ ਨਾ ਪਸਰਫ ਖ਼ੁਦ ਦਾ 

ਬਲਪਕ ਇਸ ਗਰਪਹ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕ਼ੁਜ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ 

ਆਓ ਚੰਗੇ ਮਪਹਮਾਨ ਬਣੀਏ 

ਆਿਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ 

ਪਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ ੋ

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਪਹੱਸ ੇਦਾ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ੋ

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਵਨ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 



 

 
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ੁਸੀ, ਸਕੂਨ, ਸ਼ੁਖ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹ ਿਪਹਲਾਾਂ 

ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

ਬਸ ਸਾਡਾ ਪਧਆਨ ਆਿਣੇ  

ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਬਾਹਰ ਵਲੋਂ  ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੋ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਚ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋ 

ਵਕ਼ਤ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਮਲੋ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਜੀਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਆਓ ਪਬਨਾਾਂ ਪਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ ਹੋਂਣਾ ਤੇ  

ਿਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਸਖੀਏ 

ਨਹੀ ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋ ਕਾਰਨ ਮ਼ੁੱਕ ਪਗਆ ਤੇ ਖ਼ੁਸੀ ਵੀ ਮ਼ੁੱਕ ਜਾਉ 

ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ੋ

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਪਿਆਪਰਓ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਜੀਓ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦਸੋਤ ੋ

ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ  

ਕ ੇਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ  

ਤੇ ਛੱਡ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕੀ ਹ ੈ

ਸਭ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ ਹ਼ੁਦੰੇ ਜਾਓ 

ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਜੀਵਨ ਪਜ਼ਦੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਣੋ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਆਓ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕ ੇਇਹ ਧਰਤੀ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੰਦੀ ਹ ੈ

ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਣ ਚ ਇਸ ਗਰਪਹ ਦੇ ਹਵਾ ਿਾਣੀ ਪਮੱਟੀ ਤ ੇਇਕ ਤਰਾਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ 

ਪਦੱਤਾ 

ਤ ੇਏਥੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹ਼ੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ 

ਪਜੰਨਾ ਰ਼ੁੱਖ ਕੱਪਟਆ ਓਨੀ ਪਮੱਟੀ ਦੀ ਿਰਤ ਖਰਾਬ 

ਤ ੇਪਜੰਨੀ ਪਮੱਟੀ ਖਰਾਬ ਓਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਪਜਆਦਾ 

ਆਓ ਪਧਆਨ ਦਈਏ 

ਇਸ ਗਰਪਹ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਹ਼ੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਹ ੈ

ਪਨਰੀ ਭੌਪਤਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹਵਾ ਿਾਣੀ ਪਮੱਟੀ ਤ ੇਰ਼ੁੱਖ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਹ ੈ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਜੀਓ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਹਰ ਔਖਾ ਵਕ਼ਤ ਇਕ ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਰਦਾਨ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਬਕ ਇਸ ਚ ਪਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਬਸ ਪਬਨਾਾਂ ਡਰੇ ਘਬਰਾਏ ਪਧਆਨ ਦੇਵੋ 

ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਕ਼ੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਪਮਕ ਹੋਵੋ 

ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਗ਼ੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਓ ਇਸਨੰੂ 

ਪਦਲ ਰੋਸਨ ਕਰੋ ਆਿਣੇ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਜੀਓ 



 

 
 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਿਰਾਥਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਿਰ ਅਸੀ ਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੰੂ ਪਸਰਫ  

ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਛੱਪਡਆ 

ਜਦਪਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ  

ਕੋਈ ਿਰਾਥਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦੀ 

ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪਸੱਖੀਏ 

ਪਜੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਓਨੀ ਪਕਰਿਾ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਜੀਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸਲ ਚ ਅਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ,  

ਉਹ ਰੋਸਨੀ ਹਾਾਂ ਪਜਸਨੰੂ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਸਾਨੰੂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਿਰਦੇ ਚ ਲ਼ੁਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ  

ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭੇਪਜਆ ਪਗਆ 

ਆਓ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨੰੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਰੋਸਨੀ ਹਾਾਂ , ਬਸ ਆਿਣੇ ਉਤੱੋਂ ਧੂੜ ਸਾਫ ਕਰੀਏ 

ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਕ਼ਤ ਹੈ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੋਅ ਨੰੂ ਲੱਭੋ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਿਆਰ ੇਪਮੱਤਰੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਜੀਓ 
 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਬਨਾਾਂ ਡਰੇ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪਟੱਕ ਕੇ ਬੈਿੋ 

ਿੰਛੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ ਸ਼ੁਣੋ, ਹਵਾ ਨੰੂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ੋ

ਆਿਣੇ ਸਾਹਾਾਂ ਦੀ ਲੈ ਤਾਲ ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇਵੋ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ, ਆਿਣੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰੋਗ ੇ

ਸਮਾਾਂ ਗ਼ੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਬਪਣਆ 

ਿਰ ਪਕੰਜ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 

ਆਓ ਇਸ ਸਮੇ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਾਂ ਬਣਾਈਏ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਪਸਰੇ ਤੋਂ ਤਰਾਪਸਆ ਜਾਏ 

ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਪਬਹਤਰ 

ਜੀਓ ਪਿਆਪਰਓ 

ਸਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਵਕਾਸ ਪਸਰਫ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਹੱਸੇ ਆਉਾਂਦਾ ਜੋ ਦਪੂਜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਛੱਡ ਕੇ ਆਿਣੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਿੈਂਦਾ ਹੈ 

ਇਕ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਿਰਨਾ ਸੂਰ਼ੁ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਵੱਲ ਵੇਪਖਆਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ 

ਆਓ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਵਕ਼ਤ ਦਈਏ 

ਪਕਸ ੇਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੋ 

ਹਾਾਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਇਸ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ 

ਤ਼ੁਰੇ ਤਾਾਂ ਆਲ ਦ਼ੁਆਲੇ ਖ਼ੁਦ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ 

ਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਹੋਊ 

ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਪਧਆਨ ਪਦਓ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ ੈ

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤੇ ਿਰੇਮ 
 



 

 
 

  ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜੰਨਾ ਪਜਆਦਾ ਬਲੋਦੇ ਹਾਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ,  

ਕ਼ੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹ਼ੁੰਦੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਬ਼ੁਧੱ, ਨਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ 

ਅਗਰ ਚ਼ੁਿ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ  

ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤ ੇਤ਼ੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵ ੇ

ਆਓ ਪਸਖੀਏ ਇਹ ਜਾਚ 

ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸਾ ਉਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ 

ਤ ੇਹਰੇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਦੇਂਦਾ 

ਓਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 

ਪਿਆਪਰਓ ਆਓ ਚ਼ੁਿ ਹਣੋਾ ਪਸਖੀਏ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਸਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਗਰ ਕ਼ੁਝ ਨਵਾਾਂ ਪਸੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ,  

ਆਿਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਆਿਣੀ  

ਕੱਟੜਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ 

ਖਾਲੀ ਪਦਲ ਪਦਮਾਗ, ਪਜਸਨੰੂ ਅਪਹਸਾਸ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਿਤਾ,  

ਉਸਨੰੂ ਹੀ ਜਾਨਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਮਲ ਸਕਦਾ 

ਆਿਣੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਰ਼ੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ  

ਪਜਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪਮਲ ਪਰਹਾ,  

ਜ ੋਹਨੇਰੇ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰ ਪਰਹਾ ਉਸਨੰੂ ਲਓ 

ਆਿਣੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੀ ਬੰਪਦਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਿਆਪਰਓ ਬਹ਼ੁਤ ਿਰੇਮ ਤੇ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਜੀਓ  

ਰੱਬ ਰਾਖਾ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਭ ਇਛੱਾਵਾਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੌਪਤਕ ਨੇ ਸਮਾਪਜਕ ਜਾਾਂ ਭਾਵਨਾਤਪਮਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਸਰਫ਼ 

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਹਮੀਅਤ ਰਖਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਜਦ ਤਕੱ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਦੈਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦੀ 

ਪਜਸ ਪਦਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਪਦਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਬਹ਼ੁਤ 

ਤ਼ੁ ੱਛ ਲੱਗਣੀਆਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਾਂ 

ਤ ੇਇਕ ਪਦਨ ਇਹ ਮ਼ੁਕੱ ਵੀ ਜਾਣੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਕਰੇ ਹਰ ਇਕ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਗ ੇ

ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਪਹੱਸੇ ਰੂਹ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋਣਾ ਆਏ 

ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ 

ਜੀਓ.. ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਿਰੇਮ ਤ ੇਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਿਆਪਰਓ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਦਾ ਹਰ ਕਣ ਜੀ ਾਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਰ਼ੁੱਖ ਪਮੱਟੀ ਿਾਣੀ ਹਵਾ ਸਭ ਕ਼ੁਜ ਸਾਨੰੂ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ੁਣਦਾ ਤੇ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ  

ਅਸੀ ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਬਾਰੇ ਜਾ ਦਪੂਜਆਾਂ ਬਾਰੇ  

ਉਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ 

ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਬ਼ੁੱਧ ਨੇ ਪਕਹਾ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਆਿਣੇ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ 

ਆਓ ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਚ ਉਹ ਸੋਚਾਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਭੇਜੀਏ  

ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ 

ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ , ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ  

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਪਿਆਪਰਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ  

ਜੀਓ ... ਸਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਕ ਪਬਮਾਰੀ ਹੈ 

ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਵੋ 

ਸਾਨੰੂ ਗ਼ੁਰੂਆਾਂ ਿੀਰ ਫ਼ਕੀਰਾਾਂ ਹਮੇਸਾ ਪਕਹਾ ਪਕ ਜੀਵਨ ਇਕ ਨਾਟਕ ਹੈ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਸਰਫ ਆਿਣਾ ਪਕਰਦਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪਨਭਾਓ 

ਇਕ ਚੰਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਭੂਪਮਕਾ ਨੰੂ  

ਿੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਨਭਾਏਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਕਾਇਤ ਕਰਪਦਆਾਂ ਨਾ ਜੀਓ 

ਨਾ ਹੀ ਰੋਣ ਧੋਣ ਚ ਉਮਰ ਗਵਾਓ 

ਅੱਖਾਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲੰਬਾ ਜੇਹਾ ਸਾਹ ਲਓ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਮ਼ੁਸਕ਼ੁਰਾਓ 

ਆਿਣੀ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰੋ 

ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੇ ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰੋਗੇ 

ਦ਼ੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਛੱਡੋ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ ਪਿਆਪਰਓ 

ਿਰੇਮ ਤੇ ਦ਼ੁਵਾਵਾ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਹਰ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਵਕ਼ਤ ਅਸਲ ਚ ਹੋਰ ਰੋਸਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਹੈ 

ਪਜੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਓਨੀ ਹੀ ਰੋਸਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 

ਬਹ਼ੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਾਂ  

ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖ ਲਓ 

ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਵੇਖ ਪਲਆ ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੋਅ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾਉ 

ਅਜਾਈ ਾਂ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ  

ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਵਕ਼ਤ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਊ 

ਬਸ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਮ਼ੁਸਪਕਲਾਾਂ ਮ਼ੁਕਾਉਣ ਵਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ 

ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੀਆਾਂ, ਰੋਸਨੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ ਪਿਆਪਰਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਹਰ ਇਕ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਿਰੇਸਾਨੀ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਮਲਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ 

ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਪਨਖਾਰਦੀ ਹੈ 

ਅਗਰ ਅਸੀ ਾਂ ਔਖ ੇਵਕ਼ਤ ਨੰੂ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ  

ਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਚੜ ਗਏ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ  

ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਬਕ ਨਹੀ ਾਂ ਪਸੱਖ ਸਕਣਾ ਪਜਸ ਨਾਲ  

ਸਾਡੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਪਕਸ ੇਿਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਆਉਣਾ nਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ 

ਪਜਸ ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਏਨਾ ਪਨਖ਼ਾਰ ਲਓ 

ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਦਾਨ ਲੱਗੇ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ 

ਿਰੇਮ ਤੇ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ  

ਜੀਓ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਰ ਹੰਢਾਇਆ 

ਗੱਡੀਆਾਂ -ਮੋਟਰਾਾਂ ਤੇ ਅਣਪਗਣਤ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ 

ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਭ਼ੁਲਾ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 

ਅੰਦਰ ਇਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚ਼ੁਿ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਚ਼ੁੱਿ ਉਦਾਸੀ ਜਾ ਪਨਰਾਸਾ ਨਹੀ ਾਂ 

ਬਲਪਕ ਉਹ ਚ਼ੁੱਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਿਤਾ , ਉਹ ਚ਼ੁੱਿ ਿਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਤਾ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਓਹ ਸੋਰ ਕ਼ੁਜ ਥੰਮ ਪਗਆ 

ਆਓ ਅਸੀ ਾਂ ਵੀ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚ਼ੁੱਿ ਲੱਭੀਏ 

ਆਿਣਾ ਿਤਾ ਲੱਭੀਏ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ ਤੇ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਜੀਓ ਪਿਆਪਰਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦਸੋਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਮੋਹ ਤੇ ਿਰੇਮ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਕੇ  

ਿਰੇਮ ਦ ੇਅਸਲ ਅਰਥਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਪਹ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਮੋਹ ਦਸੂਰੇ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ  

ਆਿਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੱਣ ਲਈ ਕਪਹਣਾ 

ਿਰੇਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਣੇਾ 

ਿਰੇਮ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਾਂ 

ਪਜੰਨਾ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਓਨਾ ਖ਼ੁਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹਏੋ 

ਆਓ ਸਹੀ ਅਰਥਾਾਂ ਵਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਣੋ ਦਾ 

ਿਰੇਮ ਤੇ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦਸੋਤ ੋ

ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ +ਸਤ ਭਾਵ ਦੋ ਸਚੱ 

ਦੋਸਤ ਉਹ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸੀਸਾ ਹੋਵ ੇ

ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਕਮੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲ ਕ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਹ ੇ

ਪਜਸ ਦ ੇਸਾਥ ਚ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਨਣ ਵਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ੋ

ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਿ ਜਾਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਾਂ ਚ ਸਾਥ ਦੇਂਣਾ ਨਹੀ ਾਂ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਸਚੱਮ਼ੁੱਚ ਦਸੋਤ ਹੋਣਾ ਪਸਖੀਏ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ  

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦਾ 

ਿਰੇਮ ਤੇ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਜੀਓ 
 



 

 
 

ਇਹ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੇ ਜੋ ਪਜਵ ੇਦਾ ਹੈ 

 ਉਸ ਕੋਲ ਉਹੋ ਕ਼ੁਜ ਆਵੇਗਾ 

ਸੱਚ ਨੰੂ ਸੱਚ ਪਮਲੂਈਮਾਨ ਨੰੂ ਈਮਾਨ 

ਿਰੇਮ ਨੰੂ ਿਰੇਮ 

ਅਗਰ ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਕ਼ੁਦਰਤ  

ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਰੂਿ ਚ ਹੈ ,  

ਜ ੋਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਾਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਿਪਹਲਾਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ,  

ਸੱਚ ਵਲ ਤ਼ੁਰਨਾ ਿਾਉ 

ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਈਏ 

ਅਸਲੀ ਬਣੀਏ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਮ਼ੁਸਾਪਫ਼ਰ ਦੋਸਤ ੋ

ਵਕ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਸਾਦਗੀ ਕੀ ਹ ੈ

ਜਰੂਰਤ ਜੋਗਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ 

ਆਓ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਪਜ਼ਦੰਗੀ ਦੇ ਸਾਦਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਦਰੂ ਹੋਈਏ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਵਖਾਵੇ ਤੋਂ,  

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ Earth Day ਹ ੈ

ਇਹ ਗਰਪਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਘਰ ਹੈ,  

ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪਦਨ ਹੈ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕ਼ੁਝ ਵਕ਼ਤ ਕਢੱਕੇ ਇਸਦੇ ਹਵਾ,ਿਾਣੀ ,ਪਮੱਟੀ, ਫਲ, ਫ਼ੁੱਲ ਤ ੇਹਰ ਜੀਵ ,ਜਾਨਵਰ, 

ਿੰਛੀ ਤ ੇਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਗੋ ੇ

ਧਰਤੀ ਮਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਿਰੇਮ, ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ  

ਜੀਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਕਦੀ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਪਸਖਾ ਸਕਦੇ  

ਪਸਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਇਹ ਪਸਰਫ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਿਣੇ  

ਆਿ ਵਾਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ  

ਹਾਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜਰੂਰ ਪਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ, ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ  

ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਿੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਰੱਬ ਕਰ ੇਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਿਣੀ ਖੋਜ ਲਈ ਤ਼ੁਰੇ 

ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਮਲਦਾ ਵੀ ਜਰੂਰ..ਇਹ ਪਕਰਿਾ ਉਸਦੀ 

ਹਰ ਬਸਰ ਤ ੇਇਹ ਪਕਰਿਾ ਬਰਸ ੇ

ਕ਼ੁਦਰਤ ਭਲਾ ਕਰ ੇਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ 

ਸਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਪਿਆਪਰਓ ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 
 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਚ ਹਰਕਤ ਹੈ  

ਸੂਰਜ,ਚੰਨ, ਤਾਰ,ੇ ਹਰ ਗਰਪਹ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ  

ਬਰਪਹਮੰਡ ਚ ਘ਼ੁ ੰਮ ਰਹੀ ਗਰਦ ਚ ਵੀ ਪਹਲਜ਼ੁਲ ਹੈ  

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਓਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਜਸਤੋ ਇਹ ਿੂਰਾ ਬਰਪਹਮੰਡ  

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਕਪਰਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿੂਰੀ ਕ਼ੁਦਰਤ ਨਾਲ 

ਸੋ ਕ਼ੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਣੋ, ਨੱਚੋ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ  

ਸੋਚ ਚ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆਵੇਗਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ ਤੇ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ  

ਜੀਓ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹ ੋਅੰਦਰ ਜਾਕੇ  

ਸਾਡੇ ਪਵਚਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਜੇਹੋ ਜੇਹਾ ਭੋਜਨ ਉਹੋ ਪਜਹੇ ਪਵਚਾਰ 

ਭੋਜਨ ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੇ ਬਹ਼ੁਤ ਪਜਆਦਾ ਸਵਾਦਾਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਜੋਂ 

ਪਜੰਨਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ ਉਨੀ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਪਸਹਤ 

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਪਦਆਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ 

ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਭ ਨੰੂ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ  

ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਸੂਰਜ ਰੋਸਨੀ ਦੇਕੇ ਵਾਿਸੀ ਚ ਕ਼ੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ 

ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਵਾ, ਿਾਣੀ, ਅੰਨ ਦੇਕੇ ਸਾਥੋਂ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਗਦੀ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਪਬਨਾਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵੰਡ ਰਹੀ 

ਆਓ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦ ੇਇਸ ਗ਼ੁਣ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਚਪਰੱਤਰ ਬਣਾਈਏ  

ਪਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਆਰਥ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੋਂ  

ਪਬਨਾਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ ਮਦਦ ਕਰੀਏ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਭ ਨੰੂ  

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 
 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਭਾਵਨਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਿਪਹਲਾਾਂ  

ਉਹ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ 

ਅਗਰ ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਿੂਰੀ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਚ ਤੇ  

ਸਬ ਲੋਕਾਾਂ ਚ ਿਰੇਮ ਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਿਪਹਲਾਾਂ  

ਸਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਪਦਲਾਾਂ ਚ ਿਰੇਮ ਤੇ ਸਾਾਂਤੀ  

ਿੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਖ਼ੁਦ ਕੋਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਊ ਤਾਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਾਾਂਗੇ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਆਿਣੇ ਪਦਲਾਾਂ ਚ ਿਰੇਮ ਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਜਗਾਈਏ 

ਪਫਰ ਖ਼ੁਦ ਬ ਖ਼ੁਦ ਵੰਪਡਆ ਵੀ ਜਾਊ 

ਸਕੂਨ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਭ ਨੰੂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਕੱਲਤਾ ਕੋਈ ਪਨਰਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਸਗੋਂ  

ਆਸਰੇ ਕਦੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਿਹ਼ੁੰਚਣ ਦੇਣਗੇ 

ਸਾਡਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ -ਇੱਕਲੇ ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਲਤਾ ਚੋ ਹੀ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਪਕ  

ਅਸੀ ਾਂ ਹਰ ਇਕ ਿੂਰਾ ਬਰਪਹਮੰਡ ਹਾਾਂ 

ਆਿਣੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟ ੇਦਾ ਵਕ਼ਤ ਇਕੱਲਤਾ ਵਾਲਾ ਕੱਢੋ 

ਖ਼ੁਦ ਕੋਲ ਬੈਿੋ, ਪਮਲੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ, ਜਾਣੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਤੇ  

ਇਸ ਸੱਚ ਨੰੂ ਵੀ ਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪਸਰਫ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹੈ 

ਜੋ ਅਥਾਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਮਲਾਵੇਗਾ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 

ਮ਼ੁਬਾਰਕਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ, ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ  

ਜੀਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦਸੋਤ ੋ

ਸਭ ਿਰਮਾਤਮਾ ਹ ੈ 

ਜੀਵਨ ਹ ੈ

ਹਰ ਜੀਵ, ਿਸੂ, ਿੰਛੀ, ਪਦਸਦਾ ਸਭ ਸਮਾਨ,  

ਸਾਰਾ ਬਰਪਹਮੰਡ, ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਿਰਮਾਤਮਾ 

ਬਲਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਚ ਹਾਾਂ  

ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਪਸਰਫ ਅਸਮਾਨ ਵਲੱ ਵੇਪਖਆ ਨਹੀ ਾਂ  

ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਦਸਾ ਉਸਦੀ ਹ ੈ

ਭਲਾ ਕਰ ੇਉਹ ਸਭ ਦਾ  

ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ 

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 



 

 
 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਹਰ ਦਰਦ, ਦ਼ੁਖ, ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਸਮਾਾਂ ਆਿਣੇ  

ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਮਾਈ ਬੈਿਾ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਉਹ ਸਬਕ ਹਮੇਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ,  

ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤ ੇਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ 

ਆਓ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਿਾਾਂ ਦੀ ਮ਼ੁਸਕ਼ੁਰਾਹਟ ਲਈ 

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 
 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਿਰੇਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਹੈ  

ਇਹ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਖੋਜ ਦੇ  

ਪਸਖਰ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਊ ਿਰ ਅਸਲ ਿਰੇਮ ਜੋ ਪਕਸੇ ਇਕ ਜਾਾਂ  

ਕ਼ੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਾਂ ਤਕੱ ਹੀ ਸੀਪਮਤ ਨਹੀ ਾਂ  

ਸਗੋਂ ਿਰੇਮ ਮਤਲਬ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ,  

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇਨਸਾਨ, ਹਵਾ, ਿਾਣੀ, ਪਮੱਟੀ  

ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਜਦੋ ਇਸ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਾਾਂ ਰਪਹਣ ਦੀ  

ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਤਾਾਂ ਮਤਲਬ ਿਰੇਮ ਨੇ ਛੂਹ ਪਲਆ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ  

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸਨੀ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਰੋਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ  

ਕ਼ੁਝ ਿਲਾਾਂ ਲਈ ਪਧਆਨ ਚ ਜਰੂਰ ਬੈਿੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਅੰਦਰ ਮੌਜ ਤ ੇਸਕੂਨ ਵਧਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ  

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਪਧਆਨ ਦੇਵ ੋਕੇ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਦਮਾਗ ਨੰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ  

ਪਦਮਾਗ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਚਲਾ ਪਰਹਾ ਹੈ  

ਅਗਰ ਪਦਮਾਗ ਚਲਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਾਂ,  

ਦ਼ੁਖੀ ਗੱਲਾਾਂ, ਤੇ ਡਰ ਚ ਰਹੋਗੇ 

ਬਹ਼ੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਕ਼ਤ ਹੈ  

ਆਿਣੇ ਪਦਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਲਵ ੋ 

ਪਧਆਨ ਇਸਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਪਦਮਾਗ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਾਂ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ  

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਣ ਲਈ 

ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕ਼ੁਝ ਸ਼ੁਣਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਰਪਹੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਸਤ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜੰਨੀਆਾਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਾਂ,  

ਪਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦ਼ੁਖ  

ਤਕਲੀਫ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਣਦੇ ਰਪਹੰਦ ੇਹਾਾਂ  

ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਪਜਹਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਜਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਕ਼ੁਝ ਚੰਗਾ,  

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਣੋ 

ਦਪੂਜਆਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਲਈ ਿਰੇਪਰਤ ਕਰੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦਾ 

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਜਕੇਰ ਆਿਣੇ ਕਮੰ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕੰਮ ਇਕ ਬਧੰਨ ਲੱਗੇਗਾ 

ਤ ੇਆਿਣਾ ਆਿ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਾਾਂਗ ਲੱਗਗੇਾ  

ਪਫਰ ਅਸੀ ਾਂ ਕਦੀ ਮਨ ਲਗਾਕੇ ਿੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ  

ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਵਕ਼ਤ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗ ੇ

ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਸਾਡੇ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ  

ਵਾਲਾ ਪਵਕਾਸ ਤ ੇਗ਼ੁਣ ਿੈਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਊ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਣੋਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਲੱ ਹੈ  

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਿਰਬੰਧ ਹ ੈ

ਆਓ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਕਮੰ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ,  

ਇਸ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ 

ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਿਰਤੀ ਿਰਮੇ ਤ ੇਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਿੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀਆ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਹ ਸਭ ਕ਼ੁਜ ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੂਿ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ  

ਪਰਹਾ ਅਸਲ ਚ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਪਹਰਾ ਅਟ਼ੁੱਟ ਿਰੇਮ ਹੈ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਹ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ 

ਸਾਹਾਾਂ ਦੀ ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਕਰਆ ਹੈ 

ਰ਼ੁੱਖਾਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਨਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ 

ਧਰਤੀ ਸਾਨੰੂ ਲੈਕੇ ਘ਼ੁ ੰਮ ਰਹੀ ਤੇ ਓਹਨੇ ਕਦੀ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਗਾਪੜਆ 

ਸਾਡੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਚ ਹੈ 

ਸਾਰਾ ਬਰਪਹਮੰਡ ਉਾਂਜ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰਹਾ ਪਜਵੇ ਸਾਡੇ ਪਜਊਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ 

ਇਹ ਿਰੇਮ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੈ  

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਇਸ ਪਕਰਿਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਈਏ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਵੇਹੜੇਆ ਲਈ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 



 

 
 ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਾਂ ਦਪੂਜਆਾਂ ਨੰੂ ਿਰਭਾਪਵਤ ਕਰਨ ਚ  

ਜਾ ਦਪੂਜਆਾਂ ਵਲੋਂ  ਪਮਲੀਆਾਂ ਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ਚ ਹੀ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਇਹ ਸਭ ਜਜ਼ਬਾਤਾਾਂ ਤੇ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹ ੈ 

ਪਜਸਨੰੂ ਅਸੀ ਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਸਮਝ ਪਲਆ ਜਾਵੇ, 

ਜੀਵਨ ਓਨਾ ਹੀ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਹੋਊ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ  

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਪਰਓ 

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਬੇਸੱਕ ਸਬਰ ਥੱਕ ਪਰਹਾ ਹੋਵੇ 

ਬੇ ਉਮੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋ 

ਿਰ ਤ਼ੁਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡ ਦੀ  

ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਕੇ, ਹੋਰ ਿੱਕੇ ਹੋਕੇ 

ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤ਼ੁਰੋ 

ਤ਼ੁਰਦਾ ਰਪਹਣ ਵਾਲਾ ਿਹ਼ੁੰਚਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਤੱਕ ਿਹ਼ੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 

ਿੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 

ਪਧਆਨ ਜਰੂਰ ਲਾਉਣਾ  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਰੋਸਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 

(ਸਥਾਿਨਾ ਪਦਵਸ 13 ਮਈ ਨੰੂ ਸਮਰਪਿਤ) 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਲੋਅ ਵੰਡ ਰਹੀ,  

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਭਰਿਰੂ ਭਾਵ਼ੁਕ ਜਗ੍ਾ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 

ਰੋਸਨ ਇਕ ਸਖ਼ਸ ' ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਪਸੰਘ ਜੀ ', ਬਾਕਮਾਲ ਇਕ ਸਿਨਾ ਕ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀ 

ਨਸਲ ਦ ੇਬਚੱੇ ਰੋਸਨ ਹੋਣ 

ਤੇ ਇਸ ਰੋਸਨੀ ਦ ੇਰ਼ੁੱਖ ਲਈ 13 ਮਈ 1893 ਨੰੂ ਇਕ ਪਵਪਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੀਜ਼ ਉਸ ਬ-ਕਮਾਲ ਸਕਸ 

ਨੇ ਆਿਣਾ ਸਭ ਕ਼ੁਜ ਦਾਨ ਕਰਕ ੇ 

ਪਜਵੇ ਆਿਣੀਆਾਂ ਹਥੇਲੀਆਾਂ ਚ ਹੀ ਬੀਜ਼ ਪਦੱਤਾ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਇਹ ਉਸ ਸੰਤ ਰੂਹ ਦਾ ਿਰਮੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਕ਼ੁਝ ਪਦਨ ਉਸ ਰੋਸਨ ਰੂਹ ਨੰੂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ  

ਕ਼ੁਝ ਪਦਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬਾਤ ਿਾਈਏ 

ਪਗਆਨ ਵੰਡਦੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਦਰ ਸਮਰਿਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਚ ਸੱਚਾਈ, 

ਿਰੇਮ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਿੈਂਦੀ ਹ ੈ

 ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਅ ਲੱਗਣ ਦੀਆਾਂ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 

( ਸੰਤ ਪਸੰਘ ਸ਼ੁੱਖਾ ਪਸੰਘ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਿਨਾ ਪਦਵਸ  ' 13 ਮਈ ' ਨੰੂ ਸਮਰਪਿਤ ) 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਦਲਾਾਂ ਦ ੇ, ਰੂਹਾਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਰੂ ਕਰਨਾ ਰੱਬੀ ਕਰਮ ਹੈ 

ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਪਸੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ  ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਇਸ ਰੱਬੀ  

ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚ ਇਕ ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਜਪੜਆ ਪਗਆ 

ਸੰਤ ਪਸੰਘ ਸ਼ੁੱਖਾ ਪਸੰਘ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜ ਦਾ 1993 ਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ 

ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਇਕ ਿਾਕੀਜ਼ ਥਾਾਂ 

ਪਜਸ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਮਰਿਣ ਕੀਤਾ,   

ਓਹਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਰ- ਿੋਰ ਚ ਚਾਨਣ ਭਰਦਾ ਲੱਗਾ  

ਉਮੀਦ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋ ਹ਼ੁਣ ਪਫਰ ਪਮਲਾਾਂਗੇ ਉਸ  

ਥਾਾਂ ਤੇ ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਇਹਨਾਾਂ ਅਪਹਸਾਸਾਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਾਾਂਗੇ 

ਅਨੰਤ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਵਲੋਂ  ਸਭ ਲਈ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ 

ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 

( ਸਥਾਿਨਾ ਪਦਵਸ ' 13 ਮਈ ' ਨੰੂ ਸਮਰਪਿਤ ) 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸਾ ਖ਼ੁਸਨਸੀਬੀ ਹ਼ੁੰਦੀ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ  

ਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਨਵਾਾਂ ਜਾਨਣ ਨੰੂ , ਪਸੱਖਣ ਨੰੂ ਪਮਲ ਪਰਹਾ ਹੋਵੇ 

ਇਹ ਕਰਮ , ਪਕਰਿਾ , ਬਖਪਸਸ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਸ  

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਹੱਸਾ ਬਣੇ ਉਹ ਨਵੀਆਾਂ ਮੰਪਜ਼ਲਾਾਂ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੈ 

ਅਣਛੋਹੇ ਪਵਪਸਆਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ , ਪਵਲੱਖਣ  ਸਪਭਆਚਾਪਰਕ  

ਿਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ , ਸਾਡੇ ਆਿੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਰਤੀ ਪਫ਼ਕਰ ਤੇ ਅਪਧਆਤਮ ਨੰੂ ਸਾਡਾ 

ਪਹੱਸਾ ਬਣਾਉ ਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀ ਾਂ , ਵਾਣੀ ਚ ਰਸ ਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਖਾਉ ਾਂਦੀ   

ਇਸ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਅਪਹਮੀਅਤ ਪਦਲਾਾਂ ਚ ਗਪਹਰੀ ਹੈ 

ਪਗਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਫਲੌਸਫਰ ਜਾਾਂ ਪਵਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀ ਾਂ  

ਪਗਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਚ ਹਨ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਾਂ ਰਾਹਾਾਂ ਦੀ , ਨਵੀ ਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਊ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਚਣਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ  

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮ਼ੁਬਾਰਕ 

ਇਹਦੇ ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ ਵਲੋਂ  ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤੇ ਉਤਸਾਹ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ  

ਿਰੇਮ ਜੀਓ 

( ਸੰਸਥਾ ਦੇ 128 ਵੇ ਸਥਾਿਨਾ ਪਦਵਸ ' 13 ਮਈ 2020 ' ਨੰੂ ਸਮਰਪਿਤ ) 
 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਇਹ ਮਦਰੱਸੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਵਪਦਅਕ  

ਅਦਾਰਾ ਅਸਲ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਜੋਗਾ  

ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਪਸਖਾਉਣ ਲਈ ਹਨ 

ਖ਼ੁਸਨਸੀਬੀ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਜਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ  

ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਓਹਨੇ ਹਮੇਸਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ,  

ਜਰੂਰਤ ਜੋਗਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਪਹਮੀਅਤ ਦੱਸੀ 

ਜੀਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਵਸਦੀਆਾਂ ਰਪਹਣ ਇਹ ਥਾਵਾਾਂ ਤੇ ਅਸੀ ਾਂ  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਸਖੱਣ ਲਈ, ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਪਸੱਖਣ ਲਈ ਜਾਈਏ 

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਥਾਾਂ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਜੀ ਾਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਜਦਾ ਇਸ ਪਵਪਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੰੂ  

ਸਜਦਾ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ 

ਸਾਨੂ ਬੇਿਛਾਣ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰ਼ੁਤਬੇ ਦੇਂਦੀ, ਆਹ਼ੁਦੇ ਦੇਂਦੀ,  

ਇੱਜਤ-ਮਾਣ ਬਖ਼ਸਦੀ  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਦੇਂਦੀ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਦਾ ਪਹੱਸਾ ਹਾਾਂ 

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਸੰਤ ਪਸੰਘ ਸ਼ੁੱਖਾ ਪਸੰਘ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 128ਵ ੇਸਥਾਿਨਾ ਪਦਵਸ ਦੀ 

ਮ਼ੁਬਾਰਕ 

ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਜਗ੍ਾ ਹਮੇਸਾ ਰੌਸਨ ਰਹੇ 

ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਬ਼ੁਲੰਦੀਆਾਂ ਛੂਹੇ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
  
 
 



 

 
 
 
 



 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਦ਼ੁਨੀਆ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੰਗਤ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਗੰਤ ਹੀ ਹ ੈ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬਧੰ  ਭਾਵੇਂ ਉਹ  ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਾਂ  

ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਹਰੋ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਜਆਦਾਤਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਤੋਂ ਿਰਾਾਂ ਹਣੋ ਦੇ ਹਨ 

ਪਿਆਰੇ ਦਸੋਤ ੋਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਿਰਖਣ ਦਾ ਵਕਤ਼ ਹ ੈ

ਜਰਾ ਵਖੇ ੋਕੇ ਪਕੰਨਾ ਕ਼ੁ ਿਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ੋਆਿਣੀ ਹੀ ਸੰਗਤ 

ਅਗਰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਰਪਹਣਾ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਹੀ ਿਸੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਤੇ ਦਜੂੇ ਪਕਜੰ ਿਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਪਿਆਪਰਓ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਕੋਲ ਬਿੋੈ ਤੇ ਵੇਖ ੋ 

ਆਿਣੇ ਕੋਲੋਂ  ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਪਕਹੜ ੇਪਖਆਲ ਆਉਾਂਦੇ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ੋ

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਿਰੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਇਸ ਅਥਾਹ ਬਰਪਹਮੰਡ ਚ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਵਸਾਲ  

ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟ ੇਬਲਪਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜੀਵ  

ਹਾਾਂ ਜੋ ਕੇ ਇਸ ਿਸਾਰ ੇਬਾਰੇ ਕ਼ੁਛ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ 

ਜਦੋਂ ਆਿਣੀ ਆਪਗਆਨਤਾ ਤੇ ਤ਼ੁ ੱਛਤਾ ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ  

ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਅਸੀ ਾਂ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  

ਪਜਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਕ਼ੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ  

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ ੋਵੀ ਭਾਵਨਾ ਿੈਦਾ ਹ਼ੁੰਦੀ ਉਸਦਾ  

ਫਾਇਦਾ ਜਾਾਂ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਸਾਨੰੂ ਹੀ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਅਗਰ ਿਰੇਮ ਤੇ ਖ਼ੁਸੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਾਡਾ ਆਿਾ ਿਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹ਼ੁੰਦਾ ਤੇ  

ਜੇਕਰ ਕਰੋਧ , ਈਰਖਾ , ਜਾਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ  

ਉਹ ਜ਼ਪਹਰ ਵਾਾਂਗ ਫੈਲਦੇ 

ਇੰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਕ ੇਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ  

ਅਸਰ ਦਜੂ ੇਤੇ ਹੋਵੇ 

ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਿਣੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ੁਖਦ ਭਾਵਨਾ ਲਈ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਾਂ ,  

ਜੋ ਵੀ ਹਾਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਬਨਾਾਂ ਦ਼ੁੱਖੀ ਜਾਾਂ  

ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰਪਹਣਾ 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀ ਾਂ ਪਕਸ ੇਹੋਰ ਵਰਗੇ ਬਨਣ ਦੀ  

ਕੋਪਸਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਕਸ ੇਤੋਂ ਿਰਭਾਪਵਤ ਹੋਕੇ  

ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ  

ਓਸੇ ਹੀ ਿਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਆਓ ਾਂ ਪਿਆਪਰਓ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ,  

ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
 

ਸਾਡਾ ਬਹ਼ੁਤ ਪਜਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹਮੇਸਾ ਗੱਲ ਦੇ  

ਅਰਥ ਉਲਝਾਉ ਾਂਦਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ , ਤੇ ਗਵਾ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 

ਪਜਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀ  

ਊਰਜਾ ਵੀ ਨਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਾਾਂ ਦੀ  

ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਦਾਸਤ ਵੀ ਪਦਮਾਗ ਚ ਭਰਦਾ ਜੋ  

ਸਾਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਪਹੰਦੀ 

ਪਿਆਪਰਓ ਚ਼ੁਿ ਚ ਿਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,  

ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹ ੈ

ਆਓ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰੀਏ  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਮੋਸੀ ਲਈ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ  

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਅਸਲੀ  ਅਕਲਮੰਦੀ  ਸਮੱਪਸਆ ਨੰੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਿਪਹਲਾਾਂ ਿਛਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ  

ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਵ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਣਪਗਣਤ ਜੰਨਸਪੰਖਆ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਖਰਾਬੀ, ਰ਼ੁੱਖਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਾਡੀ ਏਨੀ ਅਣਗਪਹਲੀ ਨੇ ਅਜੱ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਹਲਾਤ ਚ ਲੈ ਆਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ  

ਸਾਨੰੂ ਚਣੌਤੀ ਭਰ ੇਵਕਤ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਪਰਹਾ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਇਸ ਗਰਪਹ ਦੀਆਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਿੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 

ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰੂ ਹ਼ੁਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਕੇ ਅੱਗ ੇ

ਦੇ ਵਕ਼ਤ ਚ ਸ਼ੁਖਾਲੇ ਰਪਹ ਸਕੀਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਇਸ ਗਰਪਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀਆਾਂ 

ਧਰਤੀ ਮਾਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 

ਜੀਓ  

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਚ਼ੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਹਮਸੇਾ ਛਲ ਦਾ ਰੂਿ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਜ ੋਸਮਾਪਜਕ  

ਕੰਮਾਾਂ- ਕਾਰਾਾਂ ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਦੇ  

ਿਰ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਇਕ ਮਾੜਾ ਗ਼ੁਣ ਹ਼ੁਦੰੀ ਹੈ 

ਜਦਪਕ ਬ਼ੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਗ਼ੁਣ ਹੈ,  ਪਜਸਦੇ ਅੰਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚ ਹਨ 

ਿਰ ਅਸੀ ਾਂ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਾਂ  ਚ ਫਸੇ, ਚਲਾਕੀ ਨੰੂ ਚ਼ੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਕ਼ਤ ਹੈ ਪਿਆਪਰਓ ਆਿਣੇ ਅਦੰਰ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦ ੇਗ਼ੁਣ ਜਗਾਈਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਬ਼ੁੱਧਤਵ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਿਹ਼ੁੰਚਾਉ ਾਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ 

ਜੋ ਅਸਲ ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਾਂ ਹੀ ਹ਼ੁੰਦਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕ਼ੁਝ ਵਕ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਬੈਿ ਕੇ ਅੱਖਾਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਹਨਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾਾਂ ਹੀ ਪਧਆਨ ਹ ੈ

ਜੀਣ ਦਾ ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਤਰੀਕਾ ਪਧਆਨ ਹ ੈ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਹ ੋਰਹੇ ਹਾਾਂ 

ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਾਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ  

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਅਗਰ ਅਸੀ ਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਸਰਫ ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਜਾਾਂ ਨਾਿਸੰਦ  

ਦੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਿੂਰੀ ਤਰਾਾਂ 

 ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਕਪਮਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇ

ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਿੂਰਾ ਪਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਅਸਲ ਚ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕ ੇਪਜ਼ਦੰਗੀ  

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ  

ਹਮੇਸਾ ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਜਾਾਂ ਨਾਿਸੰਦ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ  

ਕੱਟੜਤਾ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਂਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਸੀਪਮਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਸੀਪਮਤ ਪਕਉ ਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ  

ਅਸੀਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਛੱਾ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਅਸੀਮ ਹੋਈਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਪਵਸਾਲਤਾ ਲਈ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਿਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਿਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਪਹਸ ਸਾਡੀ ਆਪਗਆਨਤਾ ਚੋਂ ਹੈ  

ਜਦਪਕ ਸਾਡੇ ਅਦੰਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦੇ ਪਸਵਾ ਕ਼ੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ 

ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੰੂ ਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਾਂ ਉਲਝੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਹਾਾਂ ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗ਼ੁਣ ਖ਼ੁਦ ਚ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਣਾ ,  

ਲਗਨ ਹੋਣਾ ਮਾਇਨੇਖੇਜ਼ ਹੈ , ਤੇ ਚਾਹ਼ੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਬਲਪਕ ਇਹ ਬਰਪਹਮੰਡ , ਕ਼ੁਦਰਤ, ਿਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ  

ਇਹ ਿਰਬੰਧ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹ਼ੁੰਦ ੇਜਾਈਏ 

ਪਿਆਪਰਓ ਿਰੇਮ, ਸੇਵਾ, ਮਦਦ, ਸਚੱ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਸਭ ਲਈ 

 ਇੱਕੋ ਪਜਹਾ ਸੋਚਣਾ ,ਚਾਹ਼ੁਨਾ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗ਼ੁਣ ਹਨ  

ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਣੇ ਹੀ ਰੱਬ ਿਾਉਣਾ ਹੈ 

ਸਜਦਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਅਦੰਰ ਬੈਿੇ ਿਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ 

ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 

ਸਭ ਭਲਾ 

ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਪਜਸ ਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖਾਪਹਸਾਾਂ,  

ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਿਣਾ ਹੀ ਮ਼ੁੱਲ ,  

ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਿਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਿਰਤੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ - ਚਾਹਤਾਾਂ ਦੱਸ ਦੇਂਦੀਆਾਂ 

ਹਨ 

 ਭੌਪਤਕ ਖਾਪਹਸਾਾਂ, ਮੋਹ ਜਾਾਂ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਆਈਆਾਂ ਖਾਪਹਸਾਾਂ  

ਹਮੇਸਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਪਥਕਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਂਦੀਆਾਂ ਹਨ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਜ਼ਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਆਿਣੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਤੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 
 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਸਹੂਲਤਾਾਂ  ਹੋਂਣਾ ਕੋਈ ਬ਼ੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ  

ਬਲਪਕ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ  ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ  

ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਚ ਆ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖੜੋਤ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ, ਜਦਪਕ ਜੀਵਨ  

ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਦਲਾਅ ਚ ਹੈ , ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਚ ਹੈ 

 ਸਾਧਨ ਬ਼ੁਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਅਗਰ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਿਰ ਉਿਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ  

ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਿਾਉਣਾ ਅਧੂਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਾਂਗ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਾਂ ਤੇ ਪਫਰ ਿੂਰਾ ਜੀਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਈਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਚ ਇਹੋ ਪਜਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਪਜਥ ੇ 

ਰੱਬੀ ਪਕਰਿਾ ਨਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ 

ਹਰ ਜਗ੍ਾ ਓਹਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਓਹਦਾ ਨੂਰ ਫੈਪਲਆ ਹੈ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ- ਬਾਹਰ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚ ਤੇ ਹਰ  

ਿਦਾਰਥ ਚ ਓਹਦੀ ਹੋਂਦ ਪਨਰੰਤਰ ਜਾਗਦੀ ਰਪਹੰਦੀ  

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਨੰੂ ਤੱਕਦੀ ਰਪਹੰਦੀ 

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ ਬਸ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਪਕਰਿਾ ਨੰੂ ਗਰਪਹਣ  

ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖ਼ੁੱਲਣ ਤੇ ਜੀ ਾਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ 

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੰੂ ਪਕਰਿਾ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਚਹਰੇ, ਨੈਣ -ਨਕਸ, ਰੰਗ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜੂਦ  

ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦੀ  

ਜਦ ਤੱਕ ਪਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ਼ੁਣਾ ਦੀ ਤੇ  

ਪਦਆਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਨਾ ਪਸਰਫ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਆਿਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਾਂ ਲਈ  

ਬਲਪਕ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਲਈ ਪਦਆਲੂ ਤੇ ਿਰੇਮਮਈ  

ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚ ਸੋਹਣਾਿਨ ਹੈ  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਦਲਾਾਂ ਚ ਿਰੇਮ ਤੇ ਕਰ਼ੁਣਾ ਲਈ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤ ੇਸਰਾਫ਼ਤ  ਵਖਾਵੇ ਵਾਾਂਗ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤਣੀ  

ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਕ ੇਕੋਈ ਵੇਖ ਪਰਹਾ ਹ ੈ

ਬਲਪਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਜਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਵੇਖ ਪਰਹਾ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ  

ਓਥੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਬਨਾਾਂ ਪਕਸੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋ

ਪਿਆਰੇ ਬੱਪਚਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ  

ਘਰਾਾਂ ਚ ਬੈਿੇ ਿੇਿਰਾਾਂ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 

ਇਸ ਵਕਤ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਨਕਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਧਆਿਕ  

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਵੇਖ ਨਹੀ ਾਂ ਪਰਹਾ 

ਇਹ ਅਸਲ ਿਰੀਪਖਆ ਹ ੈ

ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰੀਪਖਆ ਹ ੈ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ੇ

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਜੇਕਰ ਦਪੂਜਆਾਂ ਚ ਕ਼ੁਝ ਪਿਆਰਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ  

ਚੰਗੇ ਗ਼ੁਣਾਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਾਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦਾ ਤਾਾਂ  

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਾਂ ਗ਼ੁਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਾਂ 

ਿਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਦਪੂਜਆਾਂ ਚ ਬਸ ਕਮੀਆਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ  

ਤਾਾਂ ਮਤਲਬ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਿਾ ਔਗਣਾਾਂ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੈ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਹੀ ਦਜੇੂ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਾਂ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਤ਼ੁਰੀਏ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਲ ਕੇ ਹਰ ਸਖ਼ਸ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ,  

ਸੱਚਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਗ਼ੁਣਾਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਿਣੇ ਸਰੀਪਰਕ ਕਰਮ, ਮਾਨਪਸਕ ਕਰਮ ਤ ੇਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ 

ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ 

ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਜਵੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਿਣੇ ਵੱਲੋਂ  ਹੀ  ਪਨਰੰਤਰ ਉਸਨੰੂ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹ ੈ

ਿਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਚੇਤ ਜਾਾਂ ਸ਼ੁੱਤੇ ਪਸਧ ਹੋ ਪਰਹਾ ਕ ੇ 

ਸਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਕਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹ ੈ

ਦੋਸਤੋ ਜੀਵਨ ਪਕੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚ਼ੁਣਾਵ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਆਿਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤ ੇਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਤ ੇਪਧਆਨ ਪਦਓ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਬੂਸੂਰਤੀ ਲਈ ਪਕਸਮਤ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਓ 

ਪਜਵੇਂ ਦੇ ਪਵਚਾਰ ਉਾਂਜ ਦੀ ਪਕਸਮਤ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਮਜੌ , ਸਕੂਨ ਤ ੇਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਜਦੋ ਅਸੀ ਾਂ ਪਕਸੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਾਂ ਪਜਸਦਾ ਸਾਨੰੂ ਖ਼ੁਦ 

ਕੋਈ ਅਨ਼ੁਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਅਸੀ ਾਂ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੀ ਸਕਤੀ, ਰੱਬ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੰੂ ਵੀ 

 ਸ਼ੁਣੇ ਸ਼ੁਣਾਏ ਢੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਪਨਆ ਹੋਇਆਾਂ  

ਆਓ ਖ਼ੁਦ ਅਨ਼ੁਭਵ ਕਰੀਏ ਇਸ ਿਰਮ ਸਪਤ ਨੰੂ 

ਪਿਆਪਰਓ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਬੈਿੋ  

ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੰੂ ਮਪਹਸੂਸ ਤੇ ਅਨ਼ੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਸਤਰੀ ਤੱਤ ਬਰਪਹਮੰਡ ਦਾ ,ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ, ਪਸਰਜਣਾ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਤੱਤ  

ਪਜਸਦੇ ਪਬਨਾਾਂ ਕੋਮਲਤਾ , ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ  

ਸ਼ੁਹਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਡੰੂਘਾਈ ਚ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਕਰ਼ੁਣਾ ਨੰੂ  

ਅਨ਼ੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਰੀ ਤੱਤ 

ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ  

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਹੈ  

ਆਓ ਮਾਣ ਦਈਏ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਨੰੂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੱਤ ਵਲੋਂ  

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ 

ਿਰੇਮ 

ਜੀਓ 

 

 



 

 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਨੰੂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਜ਼ਾਤ , ਧਰਮ ਆਪਦ ਿੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਮਲਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਰੱਬ ਵਲੋਂ  ਪਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਬਲਪਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਰਬੰਧ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਹੀ ਬਨਾਇਆ ਪਗਆ 

ਸੀ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਪਖਆ ਕਰਨ ਚ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਅਗਰ ਿੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ,ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਨਾ 

ਤਾਾਂ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿਰ ਉਿੱਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ  ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋਵਾਾਂਗੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ,ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਿਰੇਮ ਹ ੋਜਾਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਪਵੱਖ ਨੰੂ ਸੋਚਪਦਆਾਂ ਜਾਾਂ ਗ਼ੁਜ਼ਰ ਚ਼ੁੱਕੀਆਾਂ  

ਗੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਸੋਚਪਦਆਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਪਜਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਾਂ ਪਸਰਫ ਸੋਚਾਾਂ ਚ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹ਼ੁੰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਜੀਅ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੇ ਹ਼ੁੰਦੇ 

ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ  'ਹ਼ੁਣ '  'ਅੱਜ ' ਹੈ 

ਇਕ ਵਾਰ ਪਸਰਫ ਆਉਾਂਦੇ ਜਾਾਂਦ ੇਸਾਹਾਾਂ ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇਣਾ,  

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਮਪਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਰ ਿਲ ਚ ਹਾਪਜ਼ਰ ਰਪਹਣ ਦੀਆਾਂ  

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਦਸੂਪਰਆਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ  

ਪਫਰ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ 

ਸਾਨੰੂ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿੱਾਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਾਂ ਪਫਰ ਦਪੂਜਆਾਂ  

ਬਾਰ ੇਗੱਲਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਸੇ ਪਕਸਮ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ 

ਬਲਪਕ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਹ਼ੁਣ ਇਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੀਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਪਮੱਤਰੋ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਕ਼ੁਝ ਸੱਪਭਅਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਵੱਚ ਰੰਗ, ਨਸਲ,  

ਜ਼ਾਤੀ ਵਰਗੇ ਭੇਦਭਾਵ ਫੈਲਾਏ ਤੇ ਆਿਣੇ ਮਤਲਬ ਿੂਰੇ ਕੀਤੇ 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਇਹਨਾਾਂ ਚਾਲਾਾਂ ਦਾ ਪਸਕਾਰ ਹ ੋਗਏ 

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਤੱਮ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਪਸਰਫ਼  

ਬਾਹਰੋਂ ਪਦੱਸਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੀ ਰਪਹ ਗਏ 

ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ 

ਇਹ ਤੰਗ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਅਗਰ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ 

 ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਾਂ 

ਆਓ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ 

ਜੋ ਪਜਵੇਂ ਦੀ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ,ਉਾਂਜ ਦੀ ਦਜੇੂ ਅੰਦਰ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਕੇ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਰੋਸਨੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਪਬਲ ਹੋਵੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਕੇ ਉਚੇੱ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਪਮੱਟਣ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਏ 

ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਗਰ ਸਾਨੰੂ ਪਜਵੇਂ ਦਾ ਆਿਣਾ ਦਰਦ ਮਪਹਸੂਸ ਹ਼ੁੰਦਾ  

ਪਜਵੇ ਦਾ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਫ਼ਕਰ ਹ਼ੁੰਦਾ ਉਾਂਜ ਦਾ ਹੀ  

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਪਫ਼ਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ  

ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਿੀਕ ਰੱਖਾਾਂਗੇ 

ਪਸਰਫ ਆਿਣੀ ਹੀ ਿੀੜ ਮਪਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ  

ਅਸੀ ਾਂ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬੜਾ ਪਨੱਕਾ, ਤ਼ੁ ੱਛ, ਤੇ ਸੀਪਮਤ ਜਾਪਣਆ 

ਜੀਵਨ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚ ,ਓਨਾ ਹੀ ਰ਼ੁਖੱ, ਿਹਾੜ, ਿਸੂ ਤੇ ਿੰਛੀਆਾਂ ਚ ਹੈ 

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਨੰੂ ਮਾਣ ਦੇਣਾ , ਿਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਿੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ , ਸਮਝ ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਚ ਇਕ ਲਚਕੀਲਾਿਨ ਹੋਣਾ   

ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀ ਾਂ ਸੋਚ ਨੰੂ,  ਸਮਝ ਨੰੂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ 

ਸਕੇ । 

ਆਿਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਅੜੇ ਰਪਹਣ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਦੀ 

 ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਵਲ ਨਹੀ ਾਂ ਤੋਰਦੀ  

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ 

ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਨੰੂ ਖ਼ੁੱਲੇ੍ ਪਦਲ ਤੇ ਖ਼ੁੱਲ੍ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ 

ਹਰ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਕਰਤੇ ਦੇ , 

ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਰਾ ਅਸੀ ਾਂ ਵੀ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਮਾਨਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਜਦੋ ਵੀ ਆਿਣੇ ਪਰਸਤੇ ,ਖ਼ੁਸੀਆਾਂ, ਬਚੱ,ੇਤ ੇਸਮਾਨ ਨੰੂ  

ਵਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਉਸ ੇਵਕਤ  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਸਦਾ ਮਹਤੱਵ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤ ੇਿਰਮਾਤਮਾ ਦਾ  

ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਿਰ ਅਸੀ ਾਂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਵੀ ਵਖਾਵੇ ਵਾਾਂਗ  

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ 

ਪਜੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਨੱਜੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਫ਼ਨੋ ਰਾਹੀ ਾਂ ਤ ੇਹੋਰ  

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਪੂਜਆਾਂ ਤੱਕ ਿਹ਼ੁੰਚੀ 

ਓਨੀ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ੁਸੀ ਤੋਂ ਦਰੂੀ ਵਧੀ 

ਆਿਣੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪਧਆਨ ਪਖੱਚਣ  

ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜੀਵਨ ਿਰਤੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹ ੈ

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਆਿਣੇ ਲਈ ਖ਼ੁਸੀਆਾਂ ਮਾਣੀਏ ,  

ਨਾ ਪਕ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਲਈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਕਸ ੇਪਵਚਾਰ ਨੰੂ, ਸੋਚ ਨੰੂ ਅੰਪਤਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ  

ਿਰਤੀ ਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਪਗਆਨਤਾ ਹੈ 

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਹਰ ਿਲ ਇੰਨਾ ਨਵਾਾਂ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ  

ਪਕਸ ੇਗੱਲ ਤੇ ਰ਼ੁਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਪਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ  

ਇਸ ਪਨਤ ਨਵੇਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਕ਼ੁਦਰਤ ਨਾਲ 

ਇਕਪਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਇਕਪਮਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਪਮਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 

ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਬੈਿਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਵੇਹਪੜਆਾਂ ਲਈ  

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ ਪਿਆਪਰਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ  

ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਨਹੀ ਾਂ  

ਬਲਪਕ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਆਿਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਪਨੱਕੇ ਪਨੱਕੇ ਕੰਮ , 

ਆਿਣੇ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ , ਆਿਣੇ ਪਹੱਸੇ ਆਏ ਪਕਸ ੇਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੰੂ  

ਿਰੇਮ ਿੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪਵਚ ਹਨ 

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿੜ੍ਾਈ , ਿਪਰਵਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰ  

ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਿਰਤੀ ਿਰੇਮਮਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਸਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਿਰੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ ਪਿਆਪਰਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹਾਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਣੋ ਦਾ  

ਅਰਥ ਪਸਰਫ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿੂਰੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਨਾਲ  

ਜੀਣਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਇਸਦੇ ਹਰ ਰੂਿ,ਹੋਂਦ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਿਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਵੇਾ  

ਿਰੰਤੂ ਸਮੱਪਸਆ ਇਹ ਕ ੇਅਸੀ ਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਇਸ  

ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਿਣੀ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਵਖੱਰੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ  

ਆਿਣੇ ਪਨੱਜੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ  

ਸਾਰੇ ਦ਼ੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਏਥ ੇਪਕਸੇ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਕੱਪਲਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਤੇ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮਕਸਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸਾਪਰਆਾਂ ਲਈ ਜੀਓ 

ਸਾਪਰਆਾਂ ਨਾਲ ਜੀਓ 

ਪਫਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚ ਿਰਗਟ ਹੋਊ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ ਤੇ ਸਾਥ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ਼ੁਣਵਤਾ ਿੈਸ ੇਧੇਲੇ ਜਾਾਂ ਆਰਪਥਕਤਾ ਤੇ  

ਪਨਰਭਰ ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਪਕ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ  

ਇਸ ਗਰਪਹ ਦਾ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਰਪਹਣਾ ਪਜਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਵਕ਼ਤ ਹੈ ਹ਼ੁਣ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਰ਼ੁੱਖ ,ਿਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਿਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹ ੋਜਾਈਏ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਇਸ ਗਰਪਹ ਨੰੂ ਚੰਗੀ  

ਹਾਲਾਤ ਚ ਰੱਖਣਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਚੰਗੀ ਪਸਹਤ ਦੀਆਾਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਸਹਤ ਵੱਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਧਆਨ ਜੀਵਨ ਿਰਤੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਾਂਤੀ ਤੇ ਿਰੇਮ ਜਗਾਉ ਾਂਦਾ 

ਸਾਡੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਮਪਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਧਆਨ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕ਼ੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਬਸ ਇਕ 

ਿਰਤੀਸਤ ਵੀ ਪਧਆਨ ਲਾਵੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਪਬਲਕ਼ੁਲ 

ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ 

ਇਸ ਗਰਪਹ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਧਆਨ ਹੈ 

ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਹੀ ਇਸ ਗਰਪਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸੀ ਹੈ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿਆਪਰਓ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਕ਼ੁਝ ਵਕ਼ਤ ਲਈ ਚ਼ੁਿ     , ਸਾਾਂਤ , 

ਤੇ ਸਾਹਾਾਂ ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇਂਦੇ ਜਰੂਰ ਬੈਿਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ ਪਮੱਤਰ ਪਿਆਪਰਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸਲ ਪਵਚ ਅਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਦਸੂਰੇ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ  

ਮਾਨਪਸਕ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਿਹ਼ੁੰਚਾਉ ਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀ ਾਂ ਕਰੋਧ ਪਵਚ ਹਾਾਂ 

ਬੇਸੱਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈਂਦਾ 

ਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਿੂਰੀ ਡੰੂਘਾਈ ਚੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਲੱਭਣ  

ਲਈ ਪਮਪਲਆ ਹ਼ੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ 

ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਪਨਰਾਸ ਕਰਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕੇ ਇਹ ਪਸਰਫ ਸਾਧਨ 

ਹੈ,  

ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਪਮਲਵਾਉਣ ਦਾ  

ਰੂਿਾਾਂਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਅਸਲੀ ਯੋਧਾ ਕਦੀ ਕਰੋਧ ਚ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜੀਣ ਦੀਆਾਂ 

ਸਾਹਾਾਂ ਤੇ ਪਧਆਨ ਪਦਉ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਗਰ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪਸਰਫ ਪਸੱਖਣ, ਜਾਨਣ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ  

ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਾਂ  

ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੰੂ ਦ਼ੁਖੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜਾਨਣ , ਪਸੱਖਣ ਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਜੀਓ ... 

ਪਜੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ 

ਪਕਤੇ ਕੋਈ ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀ ਾਂ, ਦੌੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਇਹ ਪਸਰਫ ਚੇਤਨਾ ਦਾ , ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਹਮੇਸਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਚਹਪਰਆਾਂ ਦੀ ਮ਼ੁਸਕ਼ੁਰਾਹਟ ਲਈ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 

 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜੰਨਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਾਂਗੇ  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਓਹੋ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਾਂ  

ਅਕਸਰ ਅਸੀ ਾਂ ਆਦਤਨ ਹੀ ਆਿਣੀਆਾਂ ਘਰਲੂੇ ਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ,  

ਮ਼ੁਸਪਕਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਫਰ ਪਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਬਹ਼ੁਤ ਪਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਰਪਹੰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਜਦਪਕ ਪਜ਼ਦੰਗੀ ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕ਼ੁਝ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ  

ਅੰਦਰ ਹਰੋ ਰੱਬੀ ਪਕਰਿਾ ਨੰੂ ਰੋਸਨ ਕਰਗੇਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਜ ੋਚੰਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ  

ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ  ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦ ੇਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ  

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ  

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ੇਜਾਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ,  

ਰੱਬ ਦੀ ਪਕਰਿਾ ਹੈ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹੀ  

ਇਸ ਧਰਤ ਤੋਂ ਤ਼ੁਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ 

ਪਿਆਪਰਓ ਸਵੇਰ ੇਉਿਕੇ ਆਿਣੇ ਲਈ, ਆਿਣੇ ਪਿਆਪਰਆ ਲਈ ,  

ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਪਜ਼ਦੰਗੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ੋ 

ਹਰ ਪਦਨ ਇੰਜ ਜੀਊ ਪਜਵੇ ਇਹੋ ਪਦਨ ਹੈ ਬਸ । 

ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ੋ

ਜਾਣੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ 

ਜੀਓ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤ਼ੁਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ ਪਿਆਰੇ ਦਸੋਤ ੋ

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਨਣ ਦਾ ਿਪਹਲਾ ਕਦਮ ਆਿਣੀ  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ 

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚ ਹਾਾਂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਸੋਚਾਾਂ ,  

ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਾਂ 

ਕੋਈ ਦਜੂਾ, ਪਕਸਮਤ ਜਾਾਂ ਰੱਬ ਪਜ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਮ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਪਜਸ ਪਦਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ  

ਪਜ਼ਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਪਲਆ ਓਸੇ ਪਦਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੁਰੂ 

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਸ ਪਧਆਨ ਦੇਵੋ ਪਕੰਜ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਪਿਆਰੇ ਰੂਿ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ ਦੋਸਤੋ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਖਾਸ, ਉਤੱਮ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਣ  

ਦੀ ਚਾਹ ਅਸਲ ਚ ਹਕੰਾਰ ਦੀ ਉਿਜ ਹੈ ।  

ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਚ ਵੇਖਦਾ  

ਉਹ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ  

ਪਜਸ ਚ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਸਗੋਂ  

ਹੋਰ ਪਜਆਦਾ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਇਕਪਮਕਤਾ ਤੇ ਿਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹ਼ੁੰਦੀ  

ਪਿਆਪਰਓ ਆਓ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਖਾਸ ਸਮਝਣ ਦ ੇਹਕੰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ  

ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਹੈ  

ਤੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਆਮ ਹੈ 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦ ੇਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ ਦੋਸਤੋ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਅਤੀਤ ਜਾਾਂ ਬੀਤੇ ਵਕ਼ਤ ਨੰੂ ਸਚੋੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦ਼ੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਭਪਵੱਖ ਬਾਰੇ ਪਚੰਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਿਰੇਸਾਨ ਕਰੇਗਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਿਲ , ਇਹ ਵਕ਼ਤ , ਇਹ ਹ਼ੁਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਚੋ ਛੱਡੋ  

ਜੀਓ ਇਸ ਿਲ ਚ  

ਇੰਜ ਇਕ ਇਕ ਿਲ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੁਖਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਰੱਬ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਪਰਓ 

ਬਾਹਰ ਆਓ ਹਰ ਪਫ਼ਕਰ ਚੋਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

 ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਆਿਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹ ੈ।  

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਅਗਰ ਓਹਨੰੂ ਆਦਰਸ ਮੰਨਕੇ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਓਹਦ ੇਰਸਤ ੇ

 ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਊ 

ਉਾਂਜ ਵੀ ਅਜੱਕਲ੍ ਸਾਡੇ ਬਹ਼ੁਤ ੇਆਦਰਸ ਪਹੰਸਾ, ਅਸਲੀਲਤਾ ਤੇ  

ਿਰੇਮ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਫਲਾਉ ਾਂਦੇ ਐਕਟਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਜਾਾਂ ਪਫਰ  

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦ ੇਕਲਾਕਾਰ 

ਦੋਸਤੋ ਦਸੂਰੇ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚੋ ਆਿਣੇ ਅਰਥ ਨਾ ਤਲਾਸ ਕਰੋ  

ਆਿਣੀ ਖਜੋ਼ ਕਰ ੋ

ਆਦਰਸ ਨਕਲ ਹ ੋਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  

ਤੇ ਨਕਲ ਜੀਅ ਕੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਪਮਲੋਗ ੇ

ਪਿਆਪਰਓ ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਆਿਣੇ ਆਿ ਵਰਗਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਬਸ, ਹਰੋ ਪਕਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀ ਾਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ ਮਰੇੇ ਪਮੱਤਰ ੋ

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਿਾਣੀ ਦਾ ਗ਼ੁਣ ਪਨਰਛਲ, ਪਨਰਮਲ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ,  

ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ  

ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਚ ਇਹੋ ਗ਼ੁਣ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਿਰੇਮ ਬਣਦੇ 

ਪਿਆਪਰਓ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ 70% ਿਾਣੀ ਹੈ  

ਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਿ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਨ਼ੁਕਸਾਨ  

ਿਹ਼ੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਗ਼ੁਣਾਾਂ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਲਝ ਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ 

ਜਦੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਹਮ ਤੱਤ ਮੈਲਾ ਹ ੋਜਾਊ  

ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਪਕੰਜ ਸਕੂਨ ਤੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਚ ਜੀਅ ਸਕਦੇ 

ਦੋਸਤੋ ਚੰਗਾ ਪਜਊਣਾ ਤਾਾਂ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਿਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਾਂ ਗ਼ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਜਗਾਓ 

ਆਿਣੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਦਸੂਤ ਨਾ ਕਰੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ , ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ  

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਜੰਨਾ  

ਿੈਸ ੇਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਪਲਆ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਾਂ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹ਼ੁੰਦ ੇਗਏ 

ਿੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਹਾਾਂ ਇਹ ਪਸਰਫ ਲੋੜੀਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ  

ਅਗਰ ਪਜਆਦਾ ਹੋਰ ਪਜਆਦਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧੇ ਤੇ ਇਹ  

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੀ ਪਸਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ,  

ਜੋਗਾ ਿੈਸਾ ਹਮੇਸਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਦੇਵੇਗਾ 

ਇਹ ਪਫਲੌਸਫੀ ਜਾਾਂ ਪਕਤਾਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਦੋਸਤੋ 

ਇਹ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕੇ ਅਗਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਰਪਥਕ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਦੀ 

ਲਾਲਸਾ ਤਾਾਂ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਮਾਨਪਸਕ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇਗੀ 

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੀਏ  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਰ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਮ਼ੁੱਕਣ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਪਕਸੇ ਸਾਇਰ ਨੇ ਪਕਹਾ ਹੈ  

  " ਖੂਬਸੂਰਤ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦਾ 

    ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਸ ਪਖਆਲ ਹ਼ੁੰਦਾ      

     ਏ " 

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀ ਾਂ ਬੜੀਆਾਂ ਉਲਝਣਾਾਂ , ਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ਤ ੇਤਲਖ਼ੀਆਾਂ 

 ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਸਜਾਕੇ ਲ਼ੁਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ 

ਬਾਹਰੋਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਸਹੀ ਵਖਾਈ ਜਾਣਾ ਕਈੋ ਮਾਇਨੇ  

ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਅਗਰ ਅਦੰਰ ਅਸੀ ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ 

ਪਿਆਪਰਓ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ੁਸ ਤ ੇਸਾਨਦਾਰ  

ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਪਰਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਦੇਵ ੋ

ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਦਸੋਤੋ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵ ੇ

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਕ਼ੁਦਰਤ ਇਕ ਵਕ਼ਤ ਤਕੱ ਜਗਾਉਣ ਚ ਲੱਗੀ ਰਪਹੰਦੀ  

ਹਲਾਤ ਦੇਂਦੀ, ਲੋਕ ਪਮਲਾਉ ਾਂਦੀ ਉਾਂਜ ਦੇ ਪਜਨ੍ਾਾਂ  

ਨਾਲ ਜਾਪਗਆ ਜਾ ਸਕ ੇ

ਅਗਰ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਭ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅਦੰਾਜ਼ ਕਰਦ ੇਗਏ ਤਾਾਂ  

ਪਫਰ ਕ਼ੁਦਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਉਹ ਸਭ ਕੋਪਸਸਾਾਂ 

ਪਿਆਪਰਓ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਸ਼ੁੱਤੇ ਰਪਹਣ ਵਾਪਲਆਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਗੋ ੇ

ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵਗੋ ੇ

ਪਸੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵਗੋ ੇ

ਤ਼ੁਰ ਰਹੇ ਹੋਵਗੋੇ ਅਗਾਾਂਹ ਵੱਲ 

ਧਰਤੀ ਤ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਿਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰੋ 

ਸਾਹ ਲਓ  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ  

ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਿਰੇਮ 

 

 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪਹਸਾਬ ਪਕਤਾਬ ਲਾਕ ੇਜੀਣ ਦਾ  

ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਸਰਫ ਇਕ ਉਤਸਵ ਹੈ 

ਪਤਓਹਾਰ ਹੈ 

ਇਕ ਨਾਚ ਹੈ , ਕਪਵਤਾ ਹੈ  

ਇਹਨੰੂ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਚ ਨਾ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ੋ

ਇਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ,ਹਰ ਪਦਨ ਜਸਨ ਮਨਾਓ 

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ 

ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ੋਜੀਵਨ ਦਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੌਜ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਾਂ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕ਼ੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

ਯੋਗ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜ਼ੁੜਨਾ, ਇਕ ਹੋਣਾ  

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਰਜੋ਼ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਸੱਧੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ  

ਬੈਿਣ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਸ ਇਕ ਆਸਣ ਦੀ  

ਮ਼ੁਹਾਰਤ ਵੀ ਿੂਰਾ ਯਗੋ ਹ ੈ

ਜਦੋ ਸਾਹਾਾਂ ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇਂਦ ੇਅਸੀ ਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਦੇ  

ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀ ਾਂ ਨਾ ਅਤੀਤ ਚ ਹ਼ੁਦੰ ੇਹਾਾਂ ਨਾ ਭਪਵੱਖ ਚ  

ਪਕਉਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਤੱਤ (ਰੱਬ, ਿਰਮਾਤਮਾ, ਕ਼ੁਦਰਤ) 

ਕਦੀ ਭੂਤ ਜਾਾਂ ਭਪਵੱਖ ਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁਦੰਾ 

ਉਹ ਹ਼ੁਣੇ ਹ,ੈ ਇਸੇ ਿਲ । 

ਇਸ ਿਲ ਨਾਲ ਇਕ ਹਣੋਾ , ਜ਼ੁੜਨਾ ਯਗੋ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਜੀਵਨ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੋ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇਗੀ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਾਂ ਚ ਆਨੰਦ ਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਹਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਜਾਾਂ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦੇ  

ਪਵਵਹਾਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹ਼ੁਦੰ ੇਹਾਾਂ 

ਇਸੇ ਵਜ੍ਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਬ਼ੁਰਾ ਪਵਵਹਾਰ ਕਰ ੇਜਾਾਂ  

ਹਲਾਤ ਿਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਝੱਟ ਖ਼ਰਾਬ ਬੋਲਦ ੇਜਾਾਂ ਗ਼ੁ ੱਸ ੇ,  

ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਏਹ ੋਹਲਾਤਾਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਵਵਹਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ  ਬ਼ੁਰੇ ਵਰਤਾਉ, ਖ਼ਰਾਬ ਬੋਲੀ,  

ਜਾਾਂ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਸਮੇ ਚ ਵੀ ਿਰੇਮ ਦਾ ਿੱਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਾਂ  

ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਪਧਆਨ ਚ ਹੀ ਹ ੈ

ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹ ੈ

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਪਧਆਨ ਲਾਉਣਾ ਕਈੋ ਇਕ ਜਾਾਂ ਅੱਧ ੇਘੰਟੇ ਦਾ  

ਪਨਯਮ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਪਸਰਫ਼ 

ਬਲਪਕ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਿਰੇਮ, ਹਲੀਮੀ, ਪਨਮਰਤਾ ਚੋ ਆਲਾ  

ਦ਼ੁਆਲਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਾਈਏ 

ਚੰਗ ੇਪਵਵਹਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪਧਆਨ ਚ ਹੀ ਹ਼ੁਦੰਾ ਹ ੈ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਰੌਸਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਜਹੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਨਸਪਚਤ ਹੋਵੇ 

ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਕਮੀਆਾਂ ਦਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ? 

ਕੀ ਪਦਨੋਂ ਪਦਨ ਅਸੀ ਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ? 

ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਸਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ? 

ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਪਰਹਾ ਤਾਾਂ ਰਸਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ ,  

ਉਹ ਿੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਤ਼ੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਪਜਸ ਜਗਾ੍ ਜਾਾਂ ਪਜੰਨਾ ਹਲਾਤ ਚ ਹ਼ੁਦੰ ੇਹਾਾਂ  

ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾਖ਼ੁਸ ਹੋਏ ਰਪਹੰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਸਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਰਪਹੰਦਾ ਮੈਂ ਪਕਤੇ ਹਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ  

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ਼ੁਝ ਹੋਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ  

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ਼ੁਝ ਹਰੋ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ  

ਪਿਆਪਰਓ ਕ਼ੁਦਰਤ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦੀ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਜਥ ੇਹੋ , ਪਜਸ ਹਲਾਤ ਚ ਹੋ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਚ਼ੁਣਾਵ ਸੀ  

ਪਬਨਾਾਂ ਿਛਤਾਵਾ ਤੇ ਸਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਬਸ ਸਾਹ ਲਓ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹ ੈਉਸਨੰੂ ਆਸਾਨ ਹਕੋੇ ਮਨੰ ਲਓ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਇਜੰ  ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨੰੂ 

ਜੀਓਗ ੇ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਿਰੇਮ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ  

ਪਜਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਿਣੀ ਅਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਿਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਾਂ,  

ਰ਼ੁੱਖਾਾਂ, ਿਰਬਤਾਾਂ, ਪਮੱਟੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਹਵਾ, ਿਾਣੀ ਤ ੇਹੋਰ ਿਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀ  

ਕ਼ੁਝ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦਾ ਰੂਿ ਲੈ ਪਲਆ 

ਇਹ ਸਭ ਰੂਿ ਪਸਰਫ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੇ ਆਿਣੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵਖਾਉਣ ਦਾ ਢਗੰ ਹਨ 

ਪਿਆਪਰਓ ਇੰਜ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤ ੇਪਵਕਪਸਤ ਹੋਏ ਸਭ ਧਰਮ ਹਨ 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਦੀ  

ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 

ਕੋਈ ਧਰਮ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਾਂ  

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਹ਼ੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ ਤ ੇਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ  

ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ 

ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਪਗਆ ਪਿਆਰ ੇਇਨਸਾਨ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਫਰ ਪਸਰਫ ਸੰਸਾਪਰਕ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਪਜਵੇਂ ਖਾਣਾ ਿੀਣਾ,  

ਪਵਆਹ, ਬੱਚ ੇਤੇ ਜਾਾਂ ਪਸਰਫ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਚ ਲੱਗਾ  

ਰਪਹਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਦ਼ੁਪਨਆਵੀ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜ ੇਪਨਮਨ ਹਨ ਅਗਰ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਚਤੇਨਾ ਦੇ ,  

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਤ਼ੁਰਦੇ। 

 ਪਫਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਪਲਆ ਤੇ ਮੌਤ ,ਬਸ ਇਹੋ ਕ਼ੁਝ ਚਲਦਾ ਰਹਗੇਾ। 

ਜੀਵਨ ਏਨੀ ਕ਼ੁ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਤੌ ਤੋਂ , ਤੇ ਏਥ ੇਬਣੇ ਬਣਾਏ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਜੀਣ ਤੋਂ ਿਰੇ ਵੀ ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁਝ ਹ।ੈ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹਤ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਬਸ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤਕੱ ਨਾ ਰਹੀਏ। 

ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਆਪਰਓ ਰ਼ੁਕ ੋ

ਬੈਿੋ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ 

ਕ਼ੁਝ ਹੈ ਬਾਕਮਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਰ 

ਸਾਹ ਲਉ ਬਸ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜਾਨਣ , ਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਸਭ ਭਲਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅੱਜਕਲ੍ ਦੇ ਸਮਾਪਜਕ ਿਰਬੰਧ ਚ ਅਸੀ ਾਂ  ਸੱਚਾਈ , ਿਰੇਮ ,  

ਈਮਾਨ , ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਾਂ ਪਫਰ ਪਧਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਕਸੇ ਪਕਸਮ ਦੀ 

ਆਦਰਸ ਸੋਚ ਕਪਹ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹ ੇਹਾਾਂ 

ਦੋਸਤੋ ਗਰੌ ਕਰੋ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਦਰਸ ਸਚੋ ਹੈ ਤਾਾਂ  

ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪਕਨੰੀ ਕ਼ੁ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਖ਼ੁਸ ਹੈ ?  

ਪਕੰਨੇ ਲੋਕ ਸਕੂਨ ਤੇ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਨੰੂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ? 

ਪਿਆਪਰਓ ਵੱਡੀ ਪਗਣਤੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਪਕਉ ਾਂ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਫਲੌਸਫੀ ਲੱਗਦੀ 

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਿਰੂੀ ਤਰਾਾਂ ਜੀਣ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੀਏ 

ਿਰੇਮ ਕਰੋ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ  

ਧਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ  

ਿਰਵਾਹ ਕਰੋ ਇਸ ਗਰਪਹ ਦੀ 

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ  

ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ੇਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਣੋ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਆਿਣੇ ਪਨਸਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਚਾਹਤ ਚ ਕਰਨਾ  

ਕੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਵੋੇ, ਇਕ ਤਰਾਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹ ੈ

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਅਗਰ ਆਿਣੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਜਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਿਰਸਸੰਾ ਲਈ  

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਘੱਟ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜਾਣੋਗ ੇ

ਅਸਲ ਚ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਫਰ ਸਾਰਾ ਪਧਆਨ ਬਸ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੰੂ  

ਸੰਤ਼ੁਸਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਊ 

ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਿੂਰੇ ਬਰਪਹਮੰਡ ਨਾਲ ਇਕਪਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ,  

ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ ਿਰੂਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ । 

ਤੇ ਿਰਸੰਸਾ ਦੀ , ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਿੈਰ ਨੰੂ ਬੜੇੀਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਹ ੈ

ਦੋਸਤੋ ਪਸਰਫ ਆਿਣੇ ਪਹਸੱ ੇਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ੋ

ਪਬਨਾਾਂ ਪਿਛੇੱ ਪਨਸਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ। 

ਿਰਸੰਸਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹ ੈ

ਕਰਨੀ ਵੀ , ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ । 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਕੋੇ ਜੀਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕ਼ੁਝ ਨਾ ਕ਼ੁਝ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਿਰ ਬ਼ੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਿਰ ਉਿੱਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਜਾਣੋ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਬਾਰ ੇ

ਿਰ ਪਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ  

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰੋ  

ਇੰਜ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਕਦੀ ਿੱਖਿਾਤ ਤ ੇਕੱਟੜਤਾ ਚ ਨਹੀ ਾਂ ਿਉਗੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬ਼ੁੱਧਤਵ ਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਇਹ ਬਰਪਹਮੰਡ  ਪਸਰਫ਼ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਤੇ  

ਕੇਂਦਪਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

ਏਥ ੇਹਰ ਕਣ, ਫ਼ੁੱਲ, ਿਤੱਾ, ਿਸੂ, ਿਛੰੀ ਸਭ ਆਿਣੀ ਭੂਪਮਕਾ  

ਪਨਭਾ ਰਹੇ ਜੋ ਿੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਿਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਪਜੰਨਾ ਕ਼ੁਦਰਤ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਅਪਹਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਓਨੀ  

ਹੀ ਇਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਅਪਹਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ 

 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 

ਆਓ ਅਸੀ ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਣੋ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਭਾਈਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਇਹ ਕ਼ੁਦਰਤ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਦੇਵ ੇ

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੀ ਪਸਹਤ ਜਾਾਂ ਤਦੰਰ਼ੁਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

ਪਸਹਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਜੰਨਾ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਪਧਆਨ ਦਵੇੋਗੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਹ਼ੁੰਦ ੇਜਾਵੋਗੇ । 

ਸ਼ੁਣੋ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ , ਭ਼ੁ ੱਖ ਜਰਰੂਤ ਹੈ , ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਓ 

ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਅਸੀ ਾਂ ਪਸਰਫ ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਹੋਸਿਰੂਵਕ ਸਾਹ ਹੀ  

ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਬਮਾਰੀਆਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਾਂ 

ਆਿਣੀ ਪਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼ੁਣੋ  

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ੋ

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਇਜੰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਵੋੋਗ ੇ

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਹੀ ਕ਼ੁਦਰਤ ਹੋ  

ਤੇ ਪਿਆਪਰਓ ਕ਼ੁਦਰਤ ਕਦੀ ਪਬਮਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁਦੰੀ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ  

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਗ਼ੁਰੂ , ਿੀਰ -ਫਕੀਰਾਾਂ ਤੇ ਹ਼ੁਣ ਆਧ਼ੁਪਨਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਵੀ  

ਕਪਹੰਦੀ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਿਾਣੀ ਜੀ ਾਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਣਦੀ ਹ ੈ

ਬਲਪਕ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪਧਆਨ ਦਵੇੇ ਤੇ ਕਪਹਦੰ ੇਕੇ  

ਭੋਜਨ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹ ੈ

ਸੋਚ ੋਦੋਸਤੋ ਪਫਰ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਪਕੰਜ ਦਾ  

ਵਰਤਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਿਹ਼ੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ  

ਤੇ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ  

ਭੋਜਨ ਖਾਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚਗੰੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰ ੋ

ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਦੰਰ ਜਾਕੇ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹ ੈ

ਆਓ ਪਿਆਪਰਓ ਹ਼ੁਣ ਚਾਨਣ ਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰਾਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਪਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਪਵਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹ  

ਨ਼ੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਧਰਤੀ ਉਤ ੇਸਭ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਿਾਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਤ ੇਇਸ  

ਗਰਪਹ ਦੀ ਤਦੰਰ਼ੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਿਣੀ (ਇਨਸਾਨ ਦੀ )  

ਪਗਣਤੀ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹ਼ੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ

ਅਸਲ ਚ ਪਧਆਨ ਸਾਡੇ ਆਿਣੇ ਤ ੇਆਿਪਣਆਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਹ ੈ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕ ੇਜਨਸੰਪਖਆ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰਪਹ ਤ ੇਸਭ ਇਕਿੇੱ ਹਾਾਂ ਤ ੇਸਭ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਹਨ 

ਆਿਣੀ ਪਜੰਮਵੇਾਰੀ ਪਨਭਾਓ 

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਨਸੰਪਖਆ ਲਈ ਸ਼ੁਚੇਤ ਕਰ ੋ

ਇਹ ਧਰਤੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਇਸ ਗਰਪਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਜੀਵਨ, ਿਰਮਾਤਮਾ, ਿਰੇਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ 

ਇਹ ਕੋਈ ਪਵਸਵਾਸ ਨਹੀ ਾਂ । 

ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਓਸ ੇਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਖਜੋ ਕਰਗੇਾ  

ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪਵਸਵਾਸ ਛੱਡੋ , ਖ਼ੁਦ ਜਾਨਣ ਵਲੱ ਤ਼ੁਰ ੋ

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਅਨ਼ੁਭਵ ਹੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਆਿਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ 

ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਦਸੂਰੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਾਂ 

ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ੋ

ਤੇ ਪਫਰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ੋ

ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਮਲਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਖਜੋ ਤੇ ਹੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਚਾਨਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹਨ੍ੇਰ ੇਚੋ ਪਮਲਦੀ ਹੈ 

ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਚ ਹੋ 

ਦ਼ੁੱਖ ਚ ਹੋ 

ਜਾਾਂ ਿਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਨੇ ਤਾਾਂ ਪਧਆਨ ਦੇਵੋ 

ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਰੌਸਨੀ ਦਾ ਿਤਾ ਦੱਸਣਗੇ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਪਰਓ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਚਾਨਣ ਪਮਲੇ  

ਸਕੂਨ ਪਮਲੇ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਦਸੂਪਰਆਾਂ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਭਪਰਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ  

ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਾਾਂ ਦਾ ਕਮੰ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਪਕਉ ਾਂ ਪਕ ਅਪਗਆਨੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸਾ ਲਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ  

ਉਹਨੰੂ ਸਭ ਿਤਾ ਹੈ 

ਜਦਪਕ ਬ਼ੁੱਧੀਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਪਕਉ ਾਂਪਕ ਉਹ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੀ  

ਪਵਸਾਲਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਜਾਾਂਦਾ ਜ ੋ 

ਦੱਸਦੀ ਕ ੇਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਚ ਪਕੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਬ਼ੁਪਧਮਤਾ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੋ 

ਆਿਣੀ ਅਪਗਆਨਤਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਜਾਏ ਪਕਸੇ  

ਦਜੂੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ  

ਕ਼ੁਦਰਤ ਪਕਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪਕਸ ਰੂਿ ਚ ਿਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਿਤਾ 

ਦੋਸਤੋ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰ ੋਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਬ਼ੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ  

ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ 

ਉਸਨੰੂ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਬਲਪਕ ਸਾਡਾ ਖ਼ੁਸੀ, ਸਕੂਨ,ਤੇ ਿਰੇਮ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣਾ, 

ਅਸਲ ਚ  ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਮਲਣਾ ਿਏਗਾ 

ਪਫਰ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਪਮਲੇਗਾ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕ਼ੁਝ ਵਕ਼ਤ ਲਈ ਚ਼ੁਿ ਹੋਕੇ ਆਿਣੇ ਸਾਹਾਾਂ ਤੇ  

ਪਧਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 

ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਆਿਣਾ ਆਿ ਪਮਲਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਪਰਓ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਸ ਵੀ ਿਲ ਆਿਣੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ  

ਉਹ ਪਕੰਨੀਆਾਂ ਵੀ ਬ਼ੁਰੀਆਾਂ ਪਕਉ ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 

ਿਰ ਪਸਰਫ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗ਼ੁਣ ਿੋਪਸਤ ਹੋਣੇ ,  

ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ 

ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ ਪਮਲਣਾ ਤਾਾਂ ਆਿਣੇ ਔਗ਼ੁਣਾਾਂ  

ਵਾਲੇ ਰੂਿ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਵੇਖ ੋ

ਪਿਆਪਰਓ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਿਣੀ ਡੰੂਘਾਈ ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ 

ਬਸ ਿਹ਼ੁੰਚੋ ਉਸ ਤੱਕ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਭ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੂਿ ਤੱਕ ਿਹ਼ੁੰਚਣ ਦੀਆਾਂ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਆਧ਼ੁਪਨਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਧਆਨ ਪਸਰਫ ਪਦਸਦ ੇਭੌਪਤਕ  

ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮਨੰਕੇ ਸਚੋ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਚ ਹ ੈ

ਿਰ ਦੋਸਤ ੋਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਪਦਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਪਤਮ ਸਚੱ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

ਬਲਪਕ ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਮ਼ੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਬਸ ਭੌਪਤਕ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮਨੰਕੇ ਨਾ ਰ਼ੁਕੇ ਰਹ ੋ

ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤ਼ੁਰ ੋ

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਿਤਾ ਲੱਗਗੇੀ 

ਜੋ ਭੌਪਤਕ ਸਮਾਨ ਵਰਗੀ ਆਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵਗੇੀ 

ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਬਸ ਸਰੀਰਕ ਉਲਝਨ ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੋਗ ੇ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਣੋ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ ੋਵੀ ਭਾਵਨਾ ਿੈਦਾ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ  

ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ 

ਬ਼ੁਰਾਈ, ਚ਼ੁਗਲੀ, ਪਨੰਪਦਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਾਂ ਕਰਧੋ ਬੇਸੱਕ  

ਦਪੂਜਆਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਦੰਰ ਆਉਾਂਦੇ ਿਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ  

ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਨਗ ੇ

ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਇਹੋ ਪਜਹੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਤੋਂ  

ਖ਼ੁਦ ਸਜ਼ਾ ਿਾ ਲੈਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਪਿਆਪਰਓ ਆਓ ਪਫਰ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਬ਼ੁਰਾ ਜਾਾਂ ਕਰੋਧ ,  

ਈਰਖਾ ਭਪਰਆ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਰੇਮ ,  

ਕਰ਼ੁਣਾ, ਪਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈਏ  

ਸਾਡੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਲਈ ਵੀ ਪਫਰ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਿੈਦਾ ਹਣੋਗੀਆਾਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ  

ਿਰੇਮ  

ਜੀਓ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਗ਼ੁਰੂ ,ਿੀਰਾਾਂ -ਫਕੀਰਾਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖ਼਼ੁਸ ਤੇ ਹੱਸ  

ਪਰਹਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ( ਤਿੱਪਸਆ )  

ਹ ੋਰਹੀ ਹ਼ੁੰਦੀ 

ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸੂਪਰਆਾਂ ਨੰੂ ਖ਼਼ੁਸ ਰੱਖਦਾ ਹਸਾ ਪਰਹਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਤਾਾਂ ਰੱਬ ਖ਼ੁਦ 

 ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਪਧਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹ ੈ

ਉਾਂਜ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਪਹਣ ਵਾਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋਕੇ ਜੀ ਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਕਦੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਸਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦੀ 

ਦੋਸਤੋ ਹੱਸ ੋਖ਼ੁਦ ਲਈ   

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਣ ਲਈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਜ ਜਾਗੇ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਰ਼ੁਝੇਪਵਆਾਂ ਚ ਗਵਾਚੇ ਆਿਣਾ ਆਿ  

ਅਕਸਰ ਭ਼ੁਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ 

 ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਰੂਿ , ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ ਗ਼ੁ ੰਮ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ 

 ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਚ । 

ਪਿਆਪਰਓ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਸਰਫ  

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਪਮਲੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ  

ਗੱਲਾਾਂ ਕਰੋ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਾਲ 

ਿਸੰਦ ਕਰੋ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ , ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਿਰੇਮ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਜੀਵਨ ਹਮੇਸਾ ਰਪਹਣ ਵਾਲਾ ਹ ੈ

ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਇਹ ਕਦੀ ਫ਼ੁੱਲ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਰ਼ੁੱਖ ਿਰਬਤ , ਕਦੀ ਿਸੂ ਿਛੰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ 

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਜੀਵਨ,  

ਪਜੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਰਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀ ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਰਹਾ ਉਥੇ ਵੀ  

ਪਿਆਪਰਓ ਜਾਣੋ ਇਹਨੰੂ ਜੀਓ ਇਹਨੰੂ 

ਮਾਣ ਲਉ ਇਹਨੰੂ 

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਦੰਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਿਰੂੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹ ੈ

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ਰੋ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਸੇਮਝੀ ਹ ੈ

ਵਕ਼ਤ ਹੈ ਹ਼ੁਣ ਦਸੋਤ ੋ

ਅੱਗ ੇਤ਼ੁਰੀਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਅੰਦਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਤਲਬ ਜਗ ੇ

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਪਜਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਿੰਛੀ ਵਾਾਂਗ ਜੀ ਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਪਬਨਾ  

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਾਂ ਖ਼ੁਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਕੈਦ ਹੈ 

ਤ ੇਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਜਰੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ 

ਇਹ ਪਸਰਫ ਆਦਤਾਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਕ਼ੁਦਰਤ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਬਾਕਮਾਲ ਬਨਾਇਆ ਹੈ 

ਆਿਣੀ ਿੂਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋ 

ਓਨਾ ਹੀ ਿ਼ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਤ ੇਕਮੀਆਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲ਼ੁਕੇ ਆਿਣੀਆਾਂ  

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੋ 

ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਕ਼ਤ ਹੈ,ਬਾਹਰ ਪਨਕਲੋ ਆਦਤਾਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਸਭ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਕਾਸ ਚ ਲੰਮੀਆਾਂ ਉਡਾਰੀਆਾਂ ਭਰੋ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਿੂਰ ੇਜੀਵਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਕ ੇਤ਼ੁਸੀ ਾਂ   

ਪਕੰਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚ ਰਪਹੰਦੇ ਹ ੋ

ਹਰ ਵਕਤ ਪਨਰਾਸਾ, ਦ਼ੁਖ, ਿਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਪਜ਼ਕਰ ਕਰਦ ੇਰਪਹਣ  

ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੰੂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦ ੇਰਪਹਣਗ ੇ

ਪਿਆਪਰਓ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਕਾਸ, ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਤ ੇਚਗੰੀ ਪਸਹਤ  

ਲਈ ਬੇਹਦੱ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚ  

ਰਹੋ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਦੀ ਭ਼ੁ ੱਖ ਜਗਾਉਣ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਦਲ ਤਕੱ ਿਹ਼ੁੰਚਣ 

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਚਗੰੀ ਸਚੋ ਤ ੇਊਰਜਾ ਦੇਂਦੇ ਰਪਹਣ 

 "ਜੈਸੀ ਸਗੰਤ ਵਸੈੀ ਰੰਗਤ" 

ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚਗੰੀ ਸਗੰਤ ਚ ਰਹੋ 

ਤ ੇਦਜੂੇ ਨੰੂ ਵੀ ਚਗੰੀ ਸਗੰਤ ਦੇਵ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਡਰ ਹਮੇਸਾ ਕਲਿਨਾ ਚੋ ਪਨਕਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹ ੈ

ਉਹ ਕਲਿਨਾ ਜੋ ਪਸਰਫ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਦਮਾਗ ਚ ਹ ੈ

ਜੋ ਪਕਤ ੇਵਾਿਰੀ ਨਹੀ ਾਂ 

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਿਰਨ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਕਲਿਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਪਦਮਾਗ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹ ੈ

ਇਸਨੰੂ ਚੰਗ ੇਿਾਸੇ ਲਾਓ 

ਡਰ ਤੇ ਚੇਤਨੰ ਰਪਹਣ ਚ ਫਰਕ ਹ਼ੁੰਦਾ ।  

ਡਰੋ ਨਾ, ਚੇਤਨੰ ਰਹ ੋ

ਮਾੜ ੇਪਵਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ,ੋ ਆਿਣੀ ਕਲਿਨਾ ਨੰੂ ਵਖੇ,ੋ  

ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ ਤੇ ਬਸ ਚੰਗੀ ਕਲਿਨਾ ਕਰ ੋ

ਡਰ ਪਕਤ ੇਨਹੀ ਾਂ ਸਵਾਏ ਪਦਮਾਗ ਦੇ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਦਸੋਤ ੋ

ਇਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਨਡਰ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੀ ਸਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਚੱੀ ਹ਼ੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ  

ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਹੱਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਗੱਲ,  

ਹਲਾਤ ਆ ਜਾਣ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਉਸਨੰੂ  ਉਲਝਾਉਣ ਜਾਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ  

ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਖਬੂਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ  

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਸੱਚ ੇਸਰਧਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ । 

ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਜੀਵ-ਜਤੂੰ,  

ਤੇ ਕ਼ੁਦਰਤ ਿਰਤੀ ਆਿਣੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੰਦ ੇਤੇ  

ਹਮੇਸਾ ਚਗੰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਪਹੰਦ ੇਤਾਾਂ  

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਦੰਰ ਸਰਧਾ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣੋ 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕ਼ੁਦਰਤ  

ਲਈ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਕਰੋ । 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਰ ਇਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾ ਜਾਗ ੇ

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਸਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਮਾਨਪਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਟਕ ਪਵੱਚ  

ਆਿਣੇ ਲਾਲਚ, ਮਹੋ, ਈਰਖਾ, ਤ ੇਬਾਹਰੀ ਸ਼ੁਖ ਦੀਆਾਂ  

ਖਾਪਹਸਾਾਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਜਦਪਕ ਇਕ ਿੂਰ ੇਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ  

ਇਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ ਹ਼ੁੰਦੀ ਕ ੇਇਹ ਪਸਰਫ ਚਤੇਨਾ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ,  

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀ ਾਂ 

ਤ ੇਪਫਰ ਪਿਆਪਰਓ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ। 

ਪਧਆਨ ਏਹੋ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉ ਾਂਦਾ ਪਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲ ਚ  

ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਾਂਦੀ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਦ਼ੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ਼ ਤ ੇਅਪਗਆਨਤਾ ਦੀ  

ਗੰਭੀਰਤਾ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦ ੇਹਵੋੋਗ ੇ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਹਸਮ਼ੁੱਖ, ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਅੱਖਾਾਂ ਖ਼ੁਲੀਆਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ।  

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਨਾਾਂ ਪਚਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਵੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਤ਼ੁਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਤੱੇ ਹੋਣ ਵਾਾਂਗ ਹਾਾਂ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀ ਾਂ ਬੜਾ ਕ਼ੁਝ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੋਨ ਤ,ੇ ਟਲੈੀਪਵਜ਼ਨ ਤ ੇਵੇਖਦੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਦਪੂਜਆਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਖ਼ਾਹਮਖਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਟਕਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹਾਾਂ 

ਪਕਤੋਂ ਨਾ ਪਕਤੋਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ, ਜਾਾਂ ਪਨੰਦਣਯਗੋ ਤੱਕਦੇ ਹਾਾਂ 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਾਂ ਅਜੇ ਅੱਖਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਖ਼ੁਲੀਆਾਂ 

ਨਹੀ ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕ ੇਅਸਲ ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹ ੈ

ਜੋ ਅਰਥਭਰਿੂਰ ਵੀ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਚੇਤਨਾ ਤ ੇਸਮਝ ਪਸਰਫ ਸਭ ਬੇਲੋੜ ੇਨੰੂ  

ਿਰਾਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਖਾਉ ਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਆਓ ਚਗੰਾ ਵੇਖੀਏ 

ਆਓ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਖਬੂਸੂਰਤੀ ਵਖੇਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਨਾ ਤਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਕੇ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਕੌਣ ਹੋ,  

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਕੰਨਾ ਹ ੈ। 

ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਸਰਫ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਪਦਮਾਗ ਉਹ ਰਸਾਇਣ (chemical)  

ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਿੂਰੇ ਸਰੀਰ ਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇਗਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਖ਼ੁਸਨ਼ੁਮਾ ਸੋਚ ਨੰੂ ਅਿਣਾਓ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਚਹਰੇ ਤੇ ਮ਼ੁਸਕ਼ੁਰਾਹਟ ਪਖੜੀ ਰਹੇ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 

 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਾਂ ਪਦਨ ਹੈ 

ਨਵੇਂ ਪਦਨ ਨੰੂ ਨਵੀ ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਹਤਰ ਸੋਚ ਨਾਲ,  

ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਓ 

ਪਿਛਲੇ ਪਦਨ ਚ ਵਾਿਪਰਆ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਬ਼ੁਰਾ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਉਲਝਣਾਾਂ,  

ਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਅਨ਼ੁਭਵ ਹ਼ੁਣ ਪਸਰਫ ਕੂੜਾ ਹਨ 

ਆਿਣੇ ਪਦਮਾਗ ਚ ਪਿਛਲੇ ਪਦਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚ਼ੁਕੀ ਪਫਰ ੋ

ਨਵੇਂ ਪਦਨ ਚ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ, ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੀ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਦੀ ਖਬੂਸੂਰਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ੋ

ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ੋ

ਆਿਣੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਦੇਵੋ, ਅੱਗ ੇਵਧੋ 

ਪਬਹਤਰ ਬਣੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ 

ਪਿਆਪਰਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਹਮ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ  

ਉਚਾ ਚ਼ੁਕੱਣ ਦਾ ਹ ੈ

ਅਸੀ ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਅਪਹਮੀਅਤ ਦੇਂਦ,ੇ ਪਕਤਾਬੀ ਗੱਲ  

ਕਪਹਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕ਼ੁਦਰਤ  

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀ ਾਂ ਜਦ ਤਕੱ ਪਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਬਕ ਜਾਾਂ  

ਸਮਝ ਨਹੀ ਾਂ ਪਸਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਹੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ, ਮ਼ੁਸਪਕਲਾਾਂ, 

ਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ਵਾਿਰੀ ਜਾਣਗੀਆਾਂ 

ਬਾਰ ਬਾਰ ਦ਼ੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਾਂ ਇਕੱੋ ਪਜਹੇ ਉਲਝੇ ਹਲਾਤ ਪਮਲ  

ਰਹੇ ਤਾਾਂ ਪਧਆਨ ਦੇਵ ੋਪਕ ਪਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਪਵਚੋਂ ਕੀ ਹ ੈ

ਪਜਸ ਪਦਨ ਪਸੱਖ ਪਲਆ ਓਸੇ ਪਦਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਪਿਆਪਰਓ ਸਕਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਬਦਨਸੀਬ  

ਕਪਹਣ ਤੇ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਕਸੋੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਸੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਸੱਖ ੋ

ਆਿਣੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਵੇਖ ੋ

ਰੋਜ਼ ਕ਼ੁਝ ਹਰੋ ਸਾਨਦਾਰ ਬਣੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ਦੰਗੀ ਨੰੂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਿਰੇਮ ( love ) ਤੇ ਮਹੋ ( attachment ) ਚ ਫ਼ਰਕ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹ ੈ

ਿਰੇਮ ਇਕ ਗ਼ੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪਸਰਫ ਪਕਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਾ ਔਰਤ ਤਕੱ ਸੀਪਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਪਕ ਿਰੂੇ 

ਜੀਵਨ ਲਈ, ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਲਈ , ਰ਼ੁੱਖਾਾਂ, ਿਰਬਤਾਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਹ ੈ

ਜਦਪਕ ਮਹੋ ਦਸੂਰੇ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ  

ਆਸ ਕਰਨੀ ਕੇ ਦਜੂਾ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ੁਸ ਰੱਖ ੇ। 

ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਹਿੇਾਾਂ ਆਉਾਂਦਾ ਆਕਰਸਣ , ਜਦੋ ਅਸੀ ਾਂ ਬਸ ਨੈਣ - ਨਕਸ , ਬੋਲ - ਚਾਲ ਤੇ ਕ਼ੁਝ 

ਆਦਤਾਾਂ ਤੋਂ ਿਰਭਾਪਵਤ ਹਕੋੇ ਪਕਸ ੇਨੰੂ ਿਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ । ਇਹ ਪਸਰਫ ਬਾਹਰੀ ਪਖੱਚ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਿਰੇਮ ਪਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ , ਅੱਗ ੇਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । 

ਿਰੇਮ ਇਸ ਗਰਪਹ ਨੰੂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਖਬੂਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਜਸ 

ਪਦਲ ਚ ਿਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਬ਼ੁਰਾਈ, ਨਫ਼ਰਤ,  ਝੂਿ ,ਪਨੰਪਦਆ ਤੇ ਪਸਰਫ ਆਿਣਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ 

ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁਦੰਾ 

ਅਗਰ ਅਜੇ ਤਕੱ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਗ਼ੁਣ ਹਨ ਤਾਾਂ ਿਰੇਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ । 

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੰੂ ਸਮਝੋ 

ਆਿਣੇ ਅਦੰਰ ਿਰਮੇ ਦਾ ਗ਼ੁਣ ਪਵਕਸਤ ਕਰ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਰਪਹਮੰਡ ਨਾਲ , ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਿਰੇਮ ਹਵੋ ੇ

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਦੰਰ ਉਡਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਿਲਦੀ ਰਪਹੰਦੀ  

ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹ਼ੁੰਦੀ । ਉਡੱਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸਾਨ ਹੋਂਣਾ, ਸੌਖ ੇਹੋ 

ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਰੂਹ ਨੰੂ, ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ, ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਰੋਕਦੀ , ਬਸ ਅਸੀ ਾਂ   

ਪਦਮਾਗ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਸਾਨੰੂ ਉਡਣਾ ਨਾਮ਼ੁਮਪਕਨ ਲਗਦਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਭਾਰ ਪਸਰਫ ਸੋਚਾਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਹੈ 

ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਿਰਾਾਂ ਕਰ ੋ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਕੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਿਾ ਹਵਾ ਚ ਤੈਰਦਾ ਮਪਹਸੂਸ ਹੋਊ 

ਤੇ ਗ਼ੁਰੂ ਿੀਰਾਾਂ ਅਸਲੀ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਵੀ ਏਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪਕਹਾ  

ਜਦ ੋਆਿਣਾ ਆਿ ਹਵਾ ਚ ਤੈਰਦਾ ਲੱਗ ੇ

ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਪਫਰ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

 ਪਜਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹਲਾਤ ਕ਼ੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦੇ ਬਲਪਕ 

ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਨੰੂ ਚ਼ੁਿਚਾਿ ਵੇਖਦੇ ਰਪਹਦੰ ੇਤ ੇਇਸਦੇ ਪਖ਼ਲਾਫ਼  

ਖੜੇ੍ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਹ਼ੁਦੰ ੇਹਨ 

ਦੋਸਤੋ ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁਝ ਹੈ ਪਜਸ ਲਈ ਅਗੱੇ ਹਕੋੇ ਗਲੱ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਇਨਸਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਬੋਲੋ , ਨਸਲਵਾਦ ਪਖ਼ਲਾਫ਼, ਜਾਤਿਾਤ ਪਖ਼ਲਾਫ਼,  

ਿਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਰ਼ੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਫਾਇਦਾ ਚ਼ੁੱਕਣ ਪਖ਼ਲਾਫ਼, 

ਜਨਸੰਪਖਆ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਤ ੇਹੋਰ ਵੀ ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀ ਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਿਉ 

ਪਿਆਪਰਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਸਰਫ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਹੀ ਾਂ  

ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਨਰਭਰ , ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ੁਪੜਆ 

ਪਜਥ ੇਵੀ ਕ਼ੁਝ ਚਗੰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ੋ

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਹੀ ਚਗੰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਗੋ ੇ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਲ ਤੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ 

 "ਕਸਰਤ ਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ" , " ਸਫ਼ਾਈ ਕਲ ਕਰੂ " ਪਧਆਨ ਕਲ ਤੋਂ ਲਾਊ ,  

ਪਕਤਾਬ ਕਲ ਿੜੂ , ਕਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਿੂ,   

ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕ਼ੁਝ ਇੰਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲ ਲਈ ਛੱਪਡਆ 

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਲ ਕਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣਾ 

ਕਲ ਵਰਗਾ ਕ਼ੁਝ ਹ਼ੁਦੰਾ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਏ। 

ਅੱਜ ਹ ੈਪਸਰਫ  

ਜੋ ਕਰਨਾ, ਪਜਸ ਖਰਾਬ ਆਦਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ । 

ਪਿਆਪਰਓ ਟਾਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਕਲ ਕਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਆਵੇਗਾ 

ਬਸ ਤ਼ੁਰ ਿਵੋ ਹ਼ੁਣ ਤੋਂ ਹੀ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਅਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਉਤਸਾਹ ਲਈ, ਅਗੱੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ  

ਪਵਚਾਰ ਜਾਾਂ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਲੱਭਦ ੇਰਪਹੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਅਗਰ ਸਾਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕ,ੇ ਿੜ੍ ਕੇ ,  

ਸ਼ੁਣ ਕ ੇਹੀ ਿਰੇਰਨਾ ਪਮਲਦੀ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਕ ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਾਂ  

ਦੋਸਤੋ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਿਰਮ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੇ,  

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਪਖਆ  

ਬਸ ਚ਼ੁਿੱ ਚਾਿ ਬਿੋੈ  

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਵੇਖ ੋ

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਸ਼ੁਣੋ 

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਅਗੱੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਦੰਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਊ 

ਖ਼ੁਦ ਤ ੇਪਧਆਨ ਦੇਵੋ ਪਿਆਪਰਓ 

ਚੇਤਨਾ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ ਪਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤ ੇਪਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵ ੋ

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਸਭ ਖ਼ੁਦ ਚ ਬਾਕਮਾਲ ਹ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਿੂਰ ੇਿਾ ਲੈਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਜਦੋ ਵੀ ਪਕਸ ੇਗੱਲ ਲਈ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਪਵਵਹਾਰ ਲਈ ਕਾਹਲੀ  

ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਾਾਂ ਕ਼ੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਾਂ  

ਬਸ ਕ਼ੁਝ ਿਲਾਾਂ ਲਈ ਰ਼ੁਕੋ 

ਇਹ ਕ਼ੁਝ ਿਲਾਾਂ ਦਾ ਰ਼ੁਕਣਾ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ 

ਇਹ ਕ਼ੁਝ ਿਲਾਾਂ ਦਾ ਰ਼ੁਕਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕੇ ਕ਼ੁਝ ਕਪਹਣ ਜਾ ਕਰਨ 

 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੇ ਨਹੀ ਾਂ 

ਇਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਚ ਿਰਤੀਪਕਪਰਆ ਕਰਨਾ ਆਦਤ ਦੀ,  

ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਕਰੋਧ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਚੇਤਨਾ ਹਮੇਸਾ ਅਰਾਮ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਾਹਲੀ ਹਮੇਸਾਾਂ ਆਿਣੇ ਢੰਗ, ਤਰੀਪਕਆਾਂ ਨੰੂ ਥੋਿਣ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਕਾਹਲੀ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਵਾਾਂਗੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਬਰ ਜਾਗਣ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਪਜਸ ਵੀ ਜਗ੍ਾ ਹੋ ਜਾਾਂ ਪਜਸ ਹਲਾਤ ਚ ਹੋ ਉਥ ੇਿੂਰ ੇ 

ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਿੂਰ ੇਮਨ ਨਾਲ ਹਾਪਜ਼ਰ ਰਹੋ 

ਵਕ਼ਤ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਾਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ 

ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਸੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗ ੇਵਧਣ ਵਾਲਾ ਪਹੱਸਾ ਗਵਾ ਦੇਵੋਗੇ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਿੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਿੜਾਅ ਤੇ ਲੈਕੇ 

ਜਾਵੇਗਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਪਜਥੇ ਹੋ ਿਪਹਲਾਾਂ ਓਥ ੇਇਕ ਹੋਣਾ ਪਸੱਖੋ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਜੀਣ ਤ ੇਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੋ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਗਰ ਦਜੇੂ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਸਬਦ ਜਾਾਂ  

ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਦ ੇਸਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਸਲ ਚ ਉਹ  

ਸਬਦ ਸਾਡੇ ਪਕਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ 

ਅਸਲ ਚ ਅਸੀ ਾਂ ਆਿ ਉਹਨਾਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਬਦਾਾਂ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹ਼ੁੰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਸਬਦ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਿਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 

ਦਜੇੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਮਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਅਿਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਜ 

ਪਿਆਪਰਓ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਪਹਚਾਣ ਹਨ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜ਼਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪਮਿਾਸ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਾਂ ਲਈ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਆਿਣੀਆਾਂ ਮ਼ੁਸਪਕਲਾਾਂ, ਦ਼ੁੱਖਾਾਂ, ਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ਲਈ ਪਕਸੇ ਵੀ  

ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ 

ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਦ ੂਨੰੂ ਿਪਹਚਾਣੋ  

ਉਸ ਜਾਦ ੂਦੀ ਿਪਹਚਾਣ ਹਰ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਖ਼ੁਦ ਕੋਲ ਚ਼ੁਿ ਬੈਿਣਾ ਤੇ ਪਧਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ  

ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਦ ੂਤੱਕ ਿਹ਼ੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 

ਪਿਆਪਰਓ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪਮਲੇ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਣ ਲਈ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਆਿਣੇ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪਵਚ ਵੀ  

ਆਿਣੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੱਟਦਾ । 

ਸਾਰ ੇਇਨਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈਣ ਤ ੇਇਕ ਦਜੂੇ ਦੀ  

ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗਰਪਹ ਤੇ ਰਪਹਣ ਦਾ ਗ਼ੁਣ ਤ ੇਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ੋ

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ 

ਆਿਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਪਹਚਾਣੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਾਂਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੋ 

ਬੇਲੋੜਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ 

ਓਨਾ ਬੋਲੋ ਪਜੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਿਣੇ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਿ਼ੁਥਲ ਨੰੂ ਸਾਾਂਤ ਕਰੋ 

ਤੇ ਪਫਰ ਪਜਹੜੀ ਚ਼ੁਿ ਿੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਏਗੀ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬ਼ੁਪਨਆਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 

ਵਕ਼ਤ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਾਂ ਆਦਤਨ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਛੱਡੋ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਮਲੋ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਪਰਓ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਮ਼ੁਸਕ਼ੁਰਾਹਟ ਲਈ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਸਮਝ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜੰਨਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਅੰਪਤਮ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ  

ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ,ਚੇਤਨਾ ਦੀ , ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ 

ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੀਏ ਤ ੇਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ 

 ਵਾਲੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦੇ ਭ਼ੁਲੇਖੇ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਣ 

ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਤੇ ਚਤੇਨਾ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੋ 

ਪਕਸੇ ਗੱਲ ਤ ੇਿੱਕੇ ਹੋਕੇ ਨਾ ਬੈਿੋ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਪਨਯਮ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਹੈ 

ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੱਟੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦੀ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ  

ਸ਼ੁਕਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ਹਵੋੋ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਨੇਹੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਮ਼ੁਸਪਕਲਾਾਂ,  

ਤ ੇਿਰੇਸਾਨੀਆਾਂ ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਹੋਣ 

ਪਕਉ ਾਂ ਕ ੇਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਵਲੋਂ  ਸਾਨੰੂ ਰਸਤਾ ਵਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈ

ਅਗਰ ਅਸੀ ਾਂ ਬਸ ਕੋਸਣ ਚ ਤੇ ਜਾਾਂ ਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਚ  

ਸਮਾਾਂ ਗਵਾ ਛੱਪਡਆ ਤਾਾਂ ਪਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਨੇਹ ੇਆ 

 ਰਹੇ ਉਸ ਸਮਝ ਤਕੱ ਅਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਹ਼ੁੰਚ ਸਕਾਾਂਗ ੇ

ਮ਼ੁਸਪਕਲਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ੋ

ਇਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ

ਇਹ ਸਭ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੇ ਢਗੰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ 

ਪਿਆਪਰਓ ਪਧਆਨ ਦਵੇ ੋਕੀ ਪਸਖਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਵਚ ਜੋ ਵੀ ਚਲਦਾ ਉਹ ਪਸਰਫ ਸਾਡੀ  

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹ ੈ

ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਸ ਵੀ ਮ਼ੁਸਪਕਲ, ਿਰੇਸਾਨੀ ਚ ਜਾਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਚ  

ਹ਼ੁੰਦ ੇਹਾਾਂ ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹ਼ੁੰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਪਨਯਮ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਸ ਵੀ ਗੱਲ ਨੰੂ,  

ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਿਰੂੇ ਮਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਅਸਲ ਚ ਅਸੀ ਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਪਜਨੀ ਮਹੇਨਤ ਤੇ ਇਛੱਾ  

ਸਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦ ੇ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਲਦਾ ਉਸ ਚ ਦ਼ੁਖੀ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਪਿਆਪਰਓ ਆਿਣੀ ਿਰੂੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਦਰੜ ਸਕੰਲਿ ਨਾਲ  

ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਖ਼ਰਾਬ ਹਲਾਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਦ਼ੁਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੰੂ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਆਿਣੀ ਹੋਂਦ  

ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਪਨਕਲੋ ਇੰਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਚੋ 

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਭਾਰੀਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ  

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ  

ਸਾਡੀ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜ਼ਾਤ, ਧਰਮ ਚ ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਪਕ  

ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਮੂਰਖਾਾਂ ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 

ਮੂਰਖਾਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਆਓ ਹ਼ੁਣ ਪਮਲਕੇ ਪਫਰ ਤੋਂ ਇਕ  

ਬੇਹਤਰ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਬਣਾਉ ਾਂਦੇ ਹਾਾਂ 

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੀਏ  

ਮੂਰਖਤਾ ਫੈਲਾਉ ਾਂਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  

ਿਾਈਆਾਂ ਵੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ 

ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦੀ,  

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਪਮਲਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਬ਼ੁਪਧਮਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਕਰਿਾ ਕਰੇ, ਜਗੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪਵੱਚ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਪਕਤੇ ਨਾ ਪਕਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਾਂ ਕਰ ਚ਼ੁੱਕੇ ਹ਼ੁੰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਿਰ ਪਸਰਫ ਏਨੇ ਨਾਲ ਕੇ ਦਜੇੂ ਦੀਆਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ  

ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਜਆਦਾ ਗ਼ੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ  

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਉਤੱਮ ਨਹੀ ਾਂ  ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਦਜੇੂ ਦੀਆਾਂ ਭ਼ੁ ੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਭ਼ੁ ੱਲਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਵੇਖ ੋ

ਤੇ ਪਜਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਕਰਦ ੇਹ ੋਦਜੇੂ ਨਾਲ ਕਰੋ 

ਪਦਆਲੂ ਹੋਵੋ 

ਸਭ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਨ, ਨਫਰਤ ਨਾ ਕਰੋ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਵੇਖ ੋਕ਼ੁਝ ਚੰਗਾ ਪਕੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ,  

ਇਹ ਵੀ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ  

ਨੰੂ ਔਖਾ ਸਮਾਾਂ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 

ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਔਖ ੇਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ  

ਪਜਆਦਾ ਡੰੂਘਾਈ ਚ ਵੇਖ ਿਾਉ ਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਪਸੱਖਦਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਪਫਰ ਇਸ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਵਕ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ 

ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੇ ਪਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਾ ਪਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਪਧਆਨ ਦੇਵੋ, ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਪਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਖਾਓ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ 

ਰੱਬ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਕਸਟ, ਦ਼ੁੱਖ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਸਲ ਚ ਕਦੀ  

ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸਾਨੰੂ ਫੜ੍ ਕੇ ਰਖੱਦੀ 

ਬਲਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਕਸਟ ਨੰੂ, ਤਕਲੀਫ਼ ਨੰੂ ਫੜ੍ ਛੱਡਦ ੇਹਾਾਂ 

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀ ਾਂ ਮਾਨਪਸਕ ਤਰੌ ਤੇ ਉਸ ਦ਼ੁਖੱ ਰਾਹੀ ਾਂ  

ਆਿਣੀ ਹੋਂਦ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿੈਂਦ ੇਹਾਾਂ,  

ਅਸੀ ਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਕ ਰ਼ੁਝਵੇੇਂ ਵਾਾਂਗ ਵੀ  

ਇਸਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਿੈਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਜਦਪਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ਼ੁਦਰਤ ਵਲੋਂ  ਿਰੂਾ ਿਰਬੰਧ ਹੈ ਕੇ  

ਅਸੀ ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਲਈਏ 

ਪਿਆਪਰਓ ਕਸਟ ਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਕਰਸਣ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵ ੋ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਰਹੂ ਤੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਦੀਆਾਂ 

ਮ਼ੁਸਕ਼ੁਰਾਓ ਆਿਣੇ ਆਿ ਲਈ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਹਮੇਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹ ੈ

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਰੋਸਨ ਰਪਹਣ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਸਰਫ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿੂ ਚ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਪਕ  

ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਣ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਕੀ ਿੜ੍ਦੇ ਹਾਾਂ,  

ਪਕੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪਮਲਦ ੇਹਾਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ 

 ਪਕੰਜ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ,  

ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦੰਰ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਜਵੇਂ ਭੋਜਨ  

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਪਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਉਾਂਜ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕੀ  

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਚੋ ਤੇ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਪਧਆਨ ਦੇਵੋ ਖ਼ੁਦ ਤੇ  

ਵੇਖ ੋਗੌਰ ਨਾਲ ਕੇ ਪਕਤੇ ਦਪੂਜਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ,  

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ  

ਨਾਕਰਤਮਕ ਤਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਪਰਹਾ 

ਚੇਤੰਨ ਰਹੋ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਲਈ 

ਪਿਆਪਰਓ ਆਿਣੇ ਲਈ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹਲੌ ,  

ਭੋਜਨ , ਲੋਕ  ਤੇ ਗੱਲਾਾਂ ਚ਼ੁਣੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਰੋਸਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਪਮਲਦੀ ਕੇ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ  

ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ 

ਬਲਪਕ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ ਕੰਮਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਵਕ਼ਤ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ  

ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਮਲਦੀ ਹੈ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ।  

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਕਦੋ ਜਾਗਦੇ ਹੋ , ਉਿਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲੇ ਪਵਚਾਰ ਕੀ ਨੇ,  

ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਕੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ । 

ਪਿਆਪਰਓ ਉਿਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਆਿਣਾ ਪਬਸਤਰਾ ਸਾਫ  

ਕਰਨਾ ਤੇ  ਤਪਹ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ 

ਪਦਨ ਚੜ੍ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ 

ਜਦੋ ਪਦਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ  

ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਸਹੀ ਹੋਂਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪਨੱਕੀਆਾਂ ਪਨੱਕੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਤੇ ਪਧਆਨ 

 ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਾਂ ਜੋ ਮਾਨਪਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ 

 ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਵੀ ਲੈਕੇ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ 

ਖ਼਼ੁਸ ਰਹੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤ ੋ

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਇਸ ਬਰਪਹਮਡੰ ਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹਾਾਂ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਵਪਦਆਰਥੀ 

 ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੈ, 

 ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਭਾਵ ਪਜਸ ਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹੀ ਿਤਾ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਚੇਤਨਾ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ, ਬ਼ੁਪਧਮਤਾ ਦਾ  

ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹੋਣਾ । 

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਿੂਰ ੇਮਨ ਤੋਂ ਪਸੱਖਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਾਾਂ  

ਤੇ ਕ਼ੁਦਰਤ ਪਕਸੇ ਨਾ ਪਕਸੇ ਰੂਿ ਚ ਗ਼ੁਰ ੂਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ 

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੋ  

ਤਾਾਂ ਜੋ ਪਸੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਾ ਹੋਵੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਪਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਿਹ਼ੁੰਚ ਸਕ ੇ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ, ਚੰਗਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਕਰ ੇਕ਼ੁਦਰਤ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਚਮਕ ੇ

ਸਭ ਭਲਾ ਹੋ ਪਰਹਾ ਪਿਆਪਰਓ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 

 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਚ ਲੱਗੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਸਾਨੰੂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਕਸਮਤ ਤੱਕ 

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗ਼ੁਵਾਢੀਆਾਂ ਤੱਕ 

ਦੋਸਤਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਤੱਕ  

ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਪਜਆਦਾਤਰ  

ਸਕਾਇਤਾਾਂ ਹੀ ਰਪਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ 

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਦੀ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਪਧਆਨ ਪਦੱਤਾ  

ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪਕੰਨਾ ਕ਼ੁ ਸਹੀ ਹਾਾਂ 

ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਗਰਪਹ ਤੇ ਰਪਹਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਚੰਗੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ  

ਤੇ ਪਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਵਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ 

ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦਸੂਰੇ ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ ਖ਼ੁਦ ਚ ਕਰੋ 

ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਪਨਯਮ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗ਼ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਜਗਾ ਲਉ  

ਤਾਾਂ ਉਸਨੰੂ ਵੇਖਕੇ ਦਸੂਰੇ ਵੀ ਉਸ ਗ਼ੁਣ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨਗੇ 

ਸਕਾਇਤ ਛੱਡੋ, ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਬਦਲੋ 

ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਬਦਲੇਗਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਭ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕਰਾਾਂਤੀ ਵਾਿਰੇ 

ਖ਼ੁਸ ਰਹੋ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸਾ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਪਕਸ ੇਨਾ ਪਕਸ ੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਲਾਿਰਵਾਹੀ  

ਜਾਾਂ ਔਗ਼ੁਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ 

ਿਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ , ਖ਼ੁਦ ਚ ਪਿਆਰੇ  

ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗ਼ੁਣ ਜਗਾਓ ਤੇ ਪਫਰ ਚਾਹੇ ਪਜਸ ਵੀ  

ਖੇਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੋਗੇ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ, ਸਕੂਨ,  

ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਾਨਦਾਰ ਬਣਾਵੇ  

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਪਹਣ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਸਰਫ਼ ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਦੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ  

ਜੀਵਨ ਪਜਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਬਲਪਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੰੂ, ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤੇ ਿਰੂ ੇਸੰਸਾਰ ਨੰੂ 

 ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹ ੈ

ਪਸਰਫ਼ ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਦੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹ ੈ

ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ  

ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹ ੈ

ਪਿਆਪਰਓ ਉਹ ਕਰੋ ਪਜਸ ਦੀ ਇਸ ਗਰਪਹ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ  

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਪਧਆਨ ਦਵੇੋ  

ਅਸੀ ਾਂ ਸਭ ਪਫਰ ਹੀ ਸਹੋਣਾ ਜੀਅ ਸਕਾਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ  

ਵਸਦ ੇਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੀਵ, ਜਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਰ਼ੁਸਤ ਹੋਵ ੇ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹੋਵਾਾਂਗ ੇ

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਪਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਦਸੋਤ ੋ

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਹੈ, ਔਖਾ ਸਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  

ਸਪਥਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਸ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਨੰੂ ਵੇਖੋ 

ਹਰ ਹਨੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਰੋਸਨੀ ਜਰੂਰ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ 

ਬਸ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਾਾਂਤ ਰਪਹਕੇ ਸਾਰੀ ਸਪਥਤੀ ਨੰੂ  

ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਜਸ ਵਕ਼ਤ ਮ਼ੁਸਪਕਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਪਲਆ ਓਸੇ  

ਿਲ ਉਸ ਹਲਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਵੀ  

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ 

ਿਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਪਜਆਦਾ ਪਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰੋ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਕੇ ਜੀਊਣ ਦੀਆਾਂ 

ਮ਼ੁਸਕ਼ੁਰਾਓ ਖ਼ੁਦ ਲਈ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 
 



 

 
 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪਫਰ ਪਸਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ  

ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸਾਾਂ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਪਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਿੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਪਵਸੇ ਦੀ ਜਾਾਂ 

 ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ 

ਪਿਆਪਰਓ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਜਾਨਣ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਦੇਵ,ੋ  

ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਚ਼ੁੱਿ ਰਪਹਣਾ ਤੇ ਦਸੂਪਰਆਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ  

ਸ਼ੁਣਨਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬ਼ੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਤਲਬ ਜਗ ੇ

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਦੋਸਤੋ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ  

ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ  

ਪਵਕਾਸ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦਾ 

ਬਸ ਪਧਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕ ੇਕੀ ਸਾਨੰੂ 

 ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ ਹ਼ੁਣ ਦ ੇਵਕ਼ਤ ਚ ਅਸੀ ਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੀ 

 ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿੜਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ,  

ਕਾਲਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ ੇਹਏੋ ਹਾਾਂ 

ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ ੇਅਸੀ ਾਂ ਇਸਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ,  

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੈਪਤਕ ਿੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਪਧਆਨ ਚ ਰੱਖਕ ੇਵਰਤ ਰਹ ੇਹੋਈਏ 

ਖ਼ੁਦ ਦਾ, ਦਜੂ ੇਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਪਖ਼ਆਲ ਰੱਖਕ ੇਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਵਰਤੋਂ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਣੋ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਦਸੋਤੋ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਕ਼ੁਦਰਤ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਬੇਹਦੱ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹ ੈ

ਸਾਡੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਮਾਨਪਸਕ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੱਪਸਆ ਹੋਵੇ, 

 ਉਹ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਬ ਖ਼ੁਦ ਸਹੀ ਹਣੋ ਵੱਲ ਤ਼ੁਰ ਿਵਗੇੀ  

ਪਸਰਫ ਸਾਨੰੂ ਸਮੱਪਸਆ ਦੇ ਵਕਤ਼ 

ਸਾਾਂਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁਦੰੀ ਹ ੈ

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹ ੈ

ਅਸੀ ਾਂ ਬਸ ਆਿਣੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤ ੇਕ਼ੁਝ ਦ਼ੁਪਨਆਵੀ  

ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੇ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਭਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝੇ ਰਪਹ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ 

ਦੋਸਤੋ ਆਿਣੇ ਅੰਦਰ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੇ ਿਰੇਮ, ਸਬਰ, ਸਵੇਾ ਭਾਵ ਦੇ ਗ਼ੁਣ ਜਗਾਓ 

ਬਾਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦਾ ਪਖਆਲ ਕ਼ੁਦਰਤ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖੇਗੀ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤੋ  

ਅਸਲ ਪਸੱਪਖਆ ਕਦੇ ਕਈੋ ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸਖਾਉ ਾਂਦੀ 

ਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਸਰਫ਼ ਿੈਸੇ ਤ ੇਕੇਂਦਪਰਤ ਿੜਾਈ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਜੋ ਪਸਰਫ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਪਕਜੰ ਹੈ ਬਾਰ ੇਪਤਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਅਸਲ ਪਸੱਪਖਆ ਤਾਾਂ ਚਗੰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ  

ਤ ੇਇਸ ਗਰਪਹ ਦੇ ਚਗੰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ੇਇਕ ਦਜੂੇ ਦਾ  

ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਸੱਪਖਅਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਦੋਸਤੋ ਫਰਕ ਿਪਹਚਾਣੋ 

ਅਗਰ ਮ਼ੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਤਾਾਂ ਇਹ 

 ਅਸਲ ਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਜਾਾਂ ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਸੱਪਖਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਇਕ ਦਜੂੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਸੱਪਖਆ  

ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਾਾਂਗ ੇ

ਪਕਉ ਾਂ ਪਕ ਕ਼ੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤ ੇਇਕ 

 ਕਮਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕ ੇਓਹ ਸਾਥ ਦੇਂਦਾ ।  

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਸਚੱਮ਼ੁੱਚ ਪਸੱਪਖਅਤ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰਦਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 
ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ

ਕ਼ੁਦਰਤ , ਿਰਮਾਤਮਾ, ਜੀਵਨ ਹਮੇਸਾ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤ ੇ

 ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਰੂਿ ਚ ਿਰਗਟ ਹ਼ੁੰਦ ੇ

ਅਸੀ ਾਂ ਦ਼ੁਨੀਆਾਂ ਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਚ਼ੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਾਂ ਚ ਹੌਲੀ  

ਹੌਲੀ ਆਿਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹ ੋਜਾਾਂਦੇ ਤ ੇਪਫਰ  

ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਬਚਿਨ ਨੰੂ  ਤਰਸਦ ੇਰਪਹੰਦੇ  

ਅਸਲ ਚ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਉਮਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ, ਉਸ ਭੋਲੇਿਨ ਨੰੂ ਲੱਭਦ ੇਰਪਹੰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਦੋਸਤੋ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਪਸਰਫ ਬਚਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ  

ਉਹ ਪਜਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਧੇ ਘਾਟ ੇ, ਨਫ਼ੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਤੇ  

ਆਮ ਖਾਸ ਦੀ ਚਾਹ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊ ਉਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੰੂ ਿਾ ਲਵਗੇਾ 

ਪਿਆਪਰਓ ਆਓ ਆਿਣੇ ਅਸਲ ਰੂਿ ਨੰੂ ਤਲਾਸ ਕਰੀਏ 

ਖੋਜ ਕਰ ੋਆਿਣੇ ਭੋਲੇਿਨ ਦੀ 

ਦ਼ੁਵਾਵਾਾਂ ਪਮਲ ਜਰੂਰ ਜਾਵ ੇ

ਰੱਬ ਸਾਥ ਹੈ ਹਮਸੇਾ 

ਜੀਓ 

ਿਰੇਮ 



 

 

 

ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕ਼ਤ ਤੋਂ ਅਸੀ ੀਂ ਕੁਝ ਬਕਮਾਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾੀਂ  

ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੇ ਕੀਤ ੇ

ਿੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਕਤ ੇਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗ ੇ

ਪ ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ 

ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵ ੇ  

ਸੇਧ ਦੇਵੇ 

ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ੇ 

ਜੀ ੀਂਦੇ ਵਸਦ ੇਰਹੋ  

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੱਬ ਰਾਖਾ 



 

 
 

 

 

 

 



 

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ 

ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਵੋੇ।  

ਪਜਹੜਾ ਸਚੱ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਹੰਮਤ ਤ ੇਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਵੋੇ।  

ਓਿਰੀ ਪਹਮਾਇਤ ਤ ੇਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰਖੱਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਚਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ 

ਖ਼਼ੁਦ ਿਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ ਤ ੇਅਪਜਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸਾ 

ਅਸ਼ੁਰੱਪਖਅਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ।  

ਉਹ ਕਦੇ ਪਕਸ ੇਦਾ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਜਦਪਕ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖ ੇਸੋਖ ੇਰਸਪਤਆਾਂ ਤ ੇਰਾਹ  

ਰ਼ੁਸਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕਪਹਦੰਾ, ਹਰਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ  

ਤਤਿਰ, ਿਰੇਮ ਵੰਡਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਕਸ ੇਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਪਕ ਸਭਨਾਾਂ ਦਾ 

ਦੋਸਤ ਹ਼ੁੰਦਾ। 

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗਲੱ ਹੈ ਪਕ ਖ਼ੁੱਲੇ੍ ਪਦਲ ਨਾਲ ਸੱਚ  

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀ ਮੱਦਦ ਆਿ ਕਰਦੇ, ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਖਾਲੇ 

ਹ਼ੁੰਦੇ ਤ ੇਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਵਲੱੋਂ  ਅੱਖਾਾਂ ਮ਼ੁੰਦ ਲਈਏ ਤ ੇਚਾਨਣ-

ਮ਼ੁਨਾਪਰਆਾਂ ਦਾ ਕ਼ੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵਗੜਦਾ ਿਰ ਆਿਣੇ ਪਹੱਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ 

ਰਪਹਦੰਾ। 

ਆਓ ਆਿਣੇ ਵਲੱ ਪਧਆਨ ਦੇਈਏ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੀਏ। 

ਸ਼ੁਕਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪਨਵਾਜੀਆਾਂ ਰਹੂਾਾਂ 

ਦੇ 


