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ਬਦਵ ਸ ਿੰ ਘ ਗਰਵਾ ਦਾ ਨਾਵ ਪਸਰਕਰਮਾ :ਇੱਕ ਅਸਿਐਨ 

ਡਾ.   ਸਿਕ ਰਾਜ, ਅਸ  ਟੈਂਟ ਪਰਫ ਰ 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਖਾ ਾ ਕਾਜ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ( ਹਸਰਆਣਾ ) 
 

ਰਯਏਯਭਾ ਨਾਵਰ ਯਵਾੀ ੰਜਾਫੀ ਨਾਵਰਏਾਯ ਫਰਦਵ ਰੰ ਯਵਾਰ ਦਾ ਅਰਜਸਾ ਨਾਵਰ ਸ ਜ ਫਸੁਤ ਵੱਡ 

ਆਏਾਯ ਦਾ ਨਾ ਸ ਏ ਵੀ ਫਸੁਤ ਵੱਡ ਰਵਚਾਯ ਅਤ ਰਵਸ਼ ਨੰੂ ਆਣ ਰਫਯਤਾਂਤ ਰਵੱਚ ਰੈਂਦਾ ਸ । ਭਾਰਜਏ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਦ 

ਤਾਣ ਫਾਣ ਰਵੱਚ ਉਰਝ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਭਾਨਰਏ ਰਥਤੀ ਰਵੱਚੋਂ ਇਸ ਨਾਵਰ ਆਣਾ ਆਏਾਯ ੜਦਾ ਸ । ਨਾਵਰ ਰਵੱਚ 

ਨਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਰਭਟਯ ਫੈਂ ਤੀਸ ਵਯਹ ਫਾਅਦ ਆਣ ਰੰਡ ਆਣ ਉ ਯ ਨੰੂ ਵਐਣ ਰਈ ਸੁੰ ਚਦਾ ਸ 

ਰਜ ਯ ਰਵੱਚੋਂ ਉ ਨੰੂ ਉ ਦ ਫਾ ਨੇ ਤੀਸ ਾਰ ਰਸਰਾਂ ਇਸ ਏਰਸ ਏ ਏੱਢ ਰਦੱਤਾ ੀ ਰਏ ਅਯ ਉਸ ਆਣ ਫਾ 

ਦੀ ਅਰੀ ਅੰਸ਼ ਸ ਤਾਂ ਇ ਰੰਡ ਦੀ ਜੂਸ ਰਵੱਚ ਏਦ ਾਡ ਰਜਉਂਦ ਜੀਅ ਵਾ  ਯ ਨਾ ਾਵ। ਆਣ ਫਾ ਦ ਇ 

ਫਰ ਨੰੂ ੁਾਉਂਰਦਆਂ ਸਇਆ ਉਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਜਉਂਦ ਜੀ ਰੰਡ ਨਸੀਂ ਯਤਦਾ ।  ਸ਼ਰਸਯ ਦ ਏਾਰਜ ਰਵੱਚ ਰਪਯ ਰੱਾ 

ਰਭਟਯ ਫੈਂ  ਰੰਡ ਨਸੀਂ ਯਤਦਾ ਫਰਰਏ ਉ ਤੋਂ ਵੀ ਅਾਂਸ ਅਭਯੀਏਾ ਯਵਾ  ਏਯ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਆਣੀ 

ਰਭਸਨਤ ਅਤ ਰਨ ਦਏਾ ਚੰਾ ਏਾਯਫਾਯ ੈੱਟ ਏਯਏ ਾ ਵੀ ਏਭਾ ਰੈਂਦਾ ਸ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯਵਾੀ ਬਾਯਤੀ 

ੰਭਰਨ ਰਵੱਚ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦ ਫੁਰਾਵ ਉੱਤ ਉਸ ਆਣ ਭੁਰਏ ਆਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਆਣ ਰੰਡ ਆਉਣ ਦਾ 

ਇਯਾਦਾ ਵੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਉਸ ਰੰਡ ਰਵੱਚ ਆਣ ਢਰਸ ਢਯੀ ਸ ਚੁੱ ਏ ਯ ਅੱ ਐੜਾ ਆਣ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ 

ਬ ਮਾਦਾਂ ਦੀ ਰਯਏਯਭਾ ਏਯਦਾ ਸ ਜ ਉ ਦ ਫਚਨ ਅਤ ਜਵਾਨੀ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆ ਂਸਨ।  ਇਨਹ ਾਂ ਮਾਦਾਂ ਰਵੱਚ ਉ 

ਦੀ ਰਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਭਾਂ, ਉ ਦਾ ੁਰ ਰਤਾ,ਉ ਦਾ ਦਤ ਓਂਏਾਯ, ਜਯਨੈਰ ਅਤ ਉ ਦੀ ਰਰਭਏਾ ਏਭਰ 

ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ । ਉ ਦੀ ਇਸਨਾਂ ਰਭੱਠੀਆ ਂਤ ਏੜੀਆਂ ਮਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਨਰਏ ਰਯਏਯਭਾ ਇ ਨਾਵਰ ਦਾ ਆਧਾਯ 

ਰਯਜਦੀ ਸ । ਏਭਰ ਉ ਦੀ ਰਜ਼ੰਦੀ ਰਵੱਚ ਆਈ ਉ ਦੀ ਰਰਭਏਾ ਸ ਰਜ ਨਾਰ ਉਸ ਫਚਨ ਰਵੱਚ ਐਡਦਾ ਰਯਸਾ 

ਸ।  ਜਵਾਨ ਸਈ  ਏਭਰ ਨੰੂ ਉਸ ਰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਸਯਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਆਯ ਏਯਦਾ ੀ ।  ਯ ਏਭਰ ਦ ਰਤਾ ਅਤ 

ਰਭਟਯ ਫੈਂ ਦ ਰਤਾ ਨੇ ਉ ਦਾ ਰਵਆਸ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਦੀ ਬੂਆ ਦ ੁੱ ਤ ਸਯਰਵੰਦਯ ਨਾਰ ਏਯਵਾ ਰਦੱਤਾ ਜ ਰਏ 

ਨਾਭਯਦ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣੀ ਇ ਏਭਜ਼ਯੀ ਨੰੂ ਛੁਾਉਣ ਰਈ ਉਸ ਏਭਰ ਉੱਤ ਅੱਰਤਆਚਾਯ ਏਯਦਾ ਸ । ਏਭਰ 

ਇੱਏ ਰਦਨ ਸ਼ਰਸਯ ਆ ਏ ਇਸ ਬ ਆਣ ਰਭੀ ਰਭਟਯ ਫੈਂ ਨੰੂ ਦੱਦੀ ਸ ਅਤ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਉ ਅੱ  

ਭਯਰਤ  ਏਯ ਰਦੰਦੀ ਸ । ਉਸ ਦਵੇਂ ਰਪਯ ਫੱਤਯਾ ਦ ਯ ਰਭਰਦ ਸਨ ਅਤ ਯੀਯਏ ੰਫੰਧ ਵੀ ਫਣਾ ਰੈਂਦ ਸਨ  ।  

ਯ ਏਭਰ ਦਾ ਰਤਾ ਇਸ ਨਸੀਂ ਚਾਸੁੰ ਦਾ ਰਏ ਰਭਟਯ ਫੈਂ ਏਭਰ ਨੰੂ ਰਭਰ  ।  ਉਸ ਾਯੀ ੱਰ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਦ ਰਤਾ 

ਨੰੂ ਦੱਦਾ ਸ । ਦਵੇਂ ਾਰਜਸ਼ ਤਰਸਤ ਰਭਟਯ ਫੈਂ  ਨੰੂ ੁਰਰ ਏਰ ਾਉਂਦ ਸਨ । ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਦਾ ਰਤਾ ਅਤ ਏਭਰ 
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ਦਾ ਰਤਾ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ੁਰਰ ਨਾਰ ਯਰਏ ਉ ਉੱਤ  ਨਏਰੀ ਸਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਰਜ਼ਾਭ ਰਵਾਏ ਉ ਨੰੂ ਥਾਣ ਪੜਵਾ 

ਰਦੰਦ ਸਨ ।  ਰਜੱਥ ਉ ਉੱਯ ੁਰਰ ਦੁਆਯਾ ਯੀਯਏ ਤਸ਼ੱਦਤ  ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ । ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਨੰੂ ਇ ਾਰਜਸ਼ ਦਾ 

ਤਾ ਰਪਯ ਫੱਤਯਾ ਅਤ ਜਯਨੈਰ ਤੋਂ ਰੱਦਾ ਸ। ਧਯ ਏਭਰ ਦਾ ਤੀ ਸਯਰਵੰਦਯ ਆਣੀ ਰਨੁੰ ਏਤਾ ਦੀ 

ਏਭਜ਼ਯੀ ਏਾਯਨ ਸੀਣਬਾਵਨਾ ਏਯਏ ਆਤਭ ਸੱਰਤਆ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ । ਉ ਦ ਏਾਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਦ 

ੁਰ ਰਤਾ ਨੰੂ ਇ ੱਰ ਦਾ ਤਾ ਰੱਦਾ ਸ ਰਏ ਉ ਦਾ ੁੱ ਤਯ  ਏਭਰ ਦ ਸੁਯ ਰੰਡ ਉ ਦ ਯ  ਆਣੀ ਬੂਆ 

ਏਰ ਏਭਰ ਦਾ ਤਾ ਏਯਨ ਰਆ ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਯ ਆ ਏ ਉ ਨੰੂ ਾਰਾਂ ਏੱਢਦਾ ਸਇਆ ਯੋਂ ਏੱਢ ਰਦੰਦਾ ਸ,ਅਤ 

ਨਾਰ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਜਊਂਦ ਜੀਅ ਏਦ ਰੰਡ ਰਵੱਚ ਯ ਵੀ ਨਾ ਧਯਨ ਦਾ ਪੁਯਭਾਨ ਵੀ ੁਣਾ ਰਦੰਦਾ ਸ । ਉਸ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ 

ਨੰੂ ਸਯਰਵੰਦਯ ਦੀ ਆਤਭ-ਸੱਰਤਆ ਰਈ ਰਜ਼ੰਭਵਾਯ ਭੰਨਦਾ ਸ । ਤੀਸ ਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਰੰਡ ਯਰਤਆ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਇਨਹ ਾਂ 

ਾਯੀਆ ਂ ਰਭਯਤੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ੁਜ਼ਯਦਾ ਸ ।  ਉ ਦੀ ਭਾਂ ਭਯ ਚੁੱ ਏੀ ਸ , ਫਾ ਵੀ ਭਯ ਚੁੱ ਏਾ ਸ , ਯ ਢਰਸ ਢਯੀ 

ਸਇਆ ਰਆ ਸ। ਦਤ ਉਂਏਾਯ ਅਤ ਏਈ ਸਾਣੀ ਰਵਦਾ ਸ ਚੁੱ ਏ ਸਨ।  ਰੰਡ ਫਦਰ ਚੁੱ ਏਾ ਸ । ਰਏ ਫਦਰ ਚੁੱ ਏ ਸਨ ।  

ਜਵਾਨ ਫਜ਼ਯੁ ਸ ਚੁੱ ਏ ਸਨ । ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਵੀ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦਾ  । ਉ ਦ ਦਤ ਦੀ ਭਾਂ ਜੀਜ ਵੀ ਰਸਰਾਂ ਉ ਨੰੂ 

ਨਸੀਂ ਛਾਣਦੀ।  ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਆਣ ਰੰਡ, ਯ ਅਤ ਭਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਬ ਰਭਯਤੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰੰਦਾ ਸ ।  ਭੁੱ ਐ 

ਾਤਯ ਰਭਟਯ ਫੈਂ ਰੰਡ ਰਵੱਚ ਸੁੰ ਚ ਏ ਆਣ ਧੁਯ ਅੰਦਯ ਈਆਂ ਰਭਯਤੀਆ ਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਨਰਏ ਅਤ 

ਅੰਤਯੀਵੀ ਰਯਏਯਭਾ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਨਾਵਰ ਦਾ ਏਥਾਨਏ ਸਯ ਵੀ ਰਵਥਾਯ ਰਰਸਣ ਏਯਦਾ ਸ । ੰਜਾਫ ਦ 

ਇਰਤਸਾ ਦ ੰਰਨਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਯਤਾਂ ਵੀ ਐੁੱ ਰਹਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਯ ਰਰਸਯ ਅਤ ਨਏਰੀ ਰਰਸਯ ਵਯੀਆਂ 

ਰਥਤੀਆ ਂਦਾ ਾਸਭਣਾ ਏਯਰਦਆ ਂਸਇਆਂ ਏਈ ਰਨਯਦਸ਼ ਜਾਨਾਂ ੁਰਰ ਤਸ਼ੱਦਤ ਦਾ ਰਸ਼ਏਾਯ ਸਈਆਂ ।  ਨਾਵਰ 

ਰਵੱਚ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਦ ਯ ਰੱਾ ਅੰਫ ਦਾ ਫੂਟਾ ਉ ਦੀਆਂ ਰਭਯਤੀਆਂ ਦਾ ਾਥੀ ਸ, ਰਜ ਦਾ ਰਫੰਫ ਰਯਜਏ 

ਨਾਵਰਏਾਯ ਨੇ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਨਾਰ ਾਂਝ ਯੱਐਣ ਵਾਰ  ਇ ਦਯੱਐਤ ਦਯਵਸ਼ ਦੁਆਯਾ ਉ ਦੀਆਂ ਰਭਯਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਅੰਤਯੀਵੀ ਤਸਾਂ ਪਯਰਣ ਦਾ ਮਤਨ ਏੀਤਾ ਸ । ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਰਵੱਚ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਨੰੂ ਜਯਨੈਰ ਤੋਂ ਤਾ ਰੱਦਾ ਸ ਰਏ ਏਭਰ 

ਅੱਜ ਵੀ ਆਣ ਸੁਯ ਯ ਸ ਅਤ ਇਰਾਏ ਰਵੱਚ ਉੱਚੀ ੁੱ ਚੀ ਸ਼ਐੀਅਤ ਏਯਏ ਾਯ ਉ ਦਾ ਰਤਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ 

। ਉ ਦਾ ਇਏ ੁੱ ਤਯ ਵੀ ਸ ਜ ਆਈ••ੈੱ• ਅਯ ਫਣ ਚੁੱ ਏਾ ਸ । ੁੱ ਤਯ ਦ ਰਜ਼ਏਯ ਨਾਰ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਨੰੂ ਮਾਦ 

ਆਉਂਦਾ ਸ ਰਏ ਉ ਦਾ ਤੀ ਸਯਰਵੰਦਯ ਤਾਂ ਨਾਭਯਦ ੀ । ਉ ਨੰੂ ਰਪਯ ਫੱਤਯਾ ਦ ਯ ਏਭਰ ਨਾਰ ਫਣਾ 

ਯੀਯਏ ਫੰਧਾਂ ਫਾਯ ਮਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਭਝ ਜਾਂਦਾ ਸ ਰਏ ਏਭਰ ਦਾ ੁੱ ਤਯ ਅਰ ਰਵੱਚ ਉ ਦਾ ਆਣਾ 

ਸੀ ਖ਼ੂਨ ਸ । ਇਸ ੁਣ ਏ ਉਸ ਏਭਰ ਨੰੂ ਰਭਰਣ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਏਯਏ ੱਡੀ ਰਵੱਚ ਫਠ ਏ ਚੱਰ ੈਂਦਾ ਸ ।  

            ਨਾਵਰਏਾਯ ਨੇ ਭੂਰ ਯੂ ਰਵੱਚ ਨਾਵਰ ਦ ਰਵਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਰਬੰਨ ਯਤਾਂ ਦੁਆਯਾ ਇਸ  ੱਐ ਉਜਾਯ ਏੀਤਾ ਸ 

ਰਏ ਏਈ ਵਾਯੀ ਰਜ਼ੰਦੀ ਰਵੱਚ ਰਯਵਾਯ ਰਵੱਚੋਂ ਰਏ ਭਨੱੁਐ ਦੁਆਯਾ ਰਰਆ ਰਆ ਇੱਏ ਗ਼ਰਤ ਪਰਾ ੂਯ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 
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ਰਬਾਰਵਤ ਏਯ ਰਦੰਦਾ ਸ । ਇੱਏ ਗ਼ਰਤ ਰ  ਦੀ ਏੀਭਤ ਏਈ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਨੰੂ ਭਾਯ ਰਦੰਦੀ ਸ । ਚੰੀ ਬਰੀ ਚੱਰਦੀ 

ਰਜ਼ੰਦੀ ਇੱਏ ਮਾਦ ਫਣ ਏ ਯਰਸ ਜਾਂਦੀ ਸ । ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਰਭਟਯ ਫੈਂ ਦ ਫਾ ਵੱਰੋਂ  ਏਭਰ ਦਾ ਰਵਆਸ ਉ ਨਾਰ ਨਾ 

ਏਯਵਾ ਏ ਆਣੀ ਬਣ ਦ ਨਾਭਯਦ ੁੱ ਤਯ ਸਯਰਵੰਦਯ ਨਾਰ ਏਯਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾ ਏਈ ਰਜ਼ੰਦੀਆਂ ਤ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ 

ਰਈ ਯਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਇ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਇੱਏ ਸਯ ਰਵਸ਼ਾ ਇ ਏਥਾਨਏ ਰਵੱਚ ਰਆ ਸ ਰਏ ੱਤ ਭੁੰ ਦਯ ਾਯ 

ਜਾ ਏ ਵੀ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਜੰਭਣ ਬੋਂਅ ਨੰੂ ਚਾਸ ਏ ਵੀ ਬੁੱ ਰ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, ਉ ਨਾਰੋਂ  ਟੁੱ ਟ ਨਸੀਂ ਏਦਾ । ਗ਼ਯ ਭੁਰਏਾਂ 

ਰਵੱਚ ਵੱਦ ਯਵਾੀ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ੰਤਾ ਸ ਰਏ ਉਸ ਬੂ-ਸਯਵ ਦਾ ਦੁੱ ਐ ਸੰਢਾਉਂਦਾ ਸਇਆ ਆਣ ਭੂਰ ਭੁਰਏ 

ਅਤ ਰੰਡ ਨਾਰ ਬਾਵੁਏ ੱਧਯ ਉੱਯ ਜੁਰੜਆ ਸਇਆ ਸ । ਨਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਤੀਸ ਵਯਹ ਤੋਂ ਯਵਾੀ ਸਣ ਦ 

ਫਾਅਦ ਵੀ ਆਣ ਯ ਦੀ ਰਭੱਟੀ ਰਵੱਚੋਂ ਆਣ ਫਚਨ ਦੀਆਂ ਰਭਯਤੀਆਂ ਦ ਭਤੀ ਚੁਣ ਏ ਬਾਵੁਏ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ । 

             ਨਾਵਰ ਰਵੱਚ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਰਭਟਯ ਫੈਂ ਨਾਰ ੁਰਰ ਤਸੱ਼ਦਦ ਦੀ ਸਈ ਟਨਾ ਾਡ ਯਏਾਯੀ ਤੰਤਯ ਅਤ 

ਰਵਵਥਾ ਦੀ ਰ ਐਰਹਦੀ ਸ ਅਤ ੰਜਾਫ ਰਵੱਚ ਚੱਰੀ ਨਏਰੀ ਰਰਸਯ ਦੀ ਮਾਦ ਏਯਾਉਂਦੀ ਸ । ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਆਣ 

ਫਾ ਦ ਫਰ ਏਯ ਏ ਰੰਡ ਦੀ ਜੂਸ ਰਵੱਚ ਨਸੀਂ ਵੜਦਾ ਯ ਦਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਉਸ ਭਾਰਜਏ, ਯਾਜਨੀਤਏ ਅਤ 

ੱਰਬਆਚਾਯਏ ਰਵਵਥਾ ਦੀ ਐਐਰੀ ਰਥਤੀ ਤੋਂ ਾਯ ਾਉਣ ਇੱਏ ਚੰੀ ਰਵਵਥਾ ਦੀ ਰਐੱਚ ਏਾਯਨ ਅਭਯੀਏਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸ । ਇ ਰਏਾਯ ਨਾਵਰ ਰਵੱਚ ਣ ਯੂ ਰਵੱਚ ਸੀ  ਰਵਵਥਾ ਉੱਤ ਏਯਾਯੀ ਚਟ ਏੀਤੀ ਈ ਸ । 

          ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਭਯਦ ਰਧਾਨ ਭਾਜ ਰਵੱਚ ਨਾਯੀ ਦੀ ਰਥਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰਫਯਤਾਂਤਏ ਅਵਰਏਨ ਇ ਨਾਵਰ 

ਦਾ ਇੱਏ ਅਰਜਸਾ ੱਐ ਸ ਜ ਭਯਦ ਅਤ ਯਤ ਦੀ ਭਾਨਰਏਤਾ ਰਵਚਰਾ ਅੰਤਯ ਵੀ ਰਥਤੀਆ ਂਦ ੰਦਯਬ ਰਵਚ 

ਰਚਤਯਦਾ ਸ । ਜੀਯ ੂਯੁਚੀਆਂ ਰਧਾਨ ਭਾਜ ਰਵੱਚ ਭਯਦ ਦੀ ਚ ਯਤ ਦ ਰਤੀ ਏਵਰ ਤ ਏਵਰ ਇੱਏ ਬ ਦੀ 

ਵਤ ੂਰਾਤੀ ਵਾਰੀ ਸ। ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਦੀ ਭਾਂ ਉ ਦ ਰਤਾ ਬਾਵ ਆਣ ਤੀ ਦੀ ਭਯਦਾਨਾ ਸੈਂਏੜ ਬਯੀ ਚ ਦਾ 

ਰਸ਼ਏਾਯ ਸਈ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦੀ ਸ । ਤਾਨੇ ਰਭਸਣ ਰਸੰਦੀ ਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਏ ਰਏ ਰਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਯ 

ਆ ਉਸ ਾਯਾ ਜੀਵਨ ਰਏ ਵੀ ਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਤੀ ਦ ਯ ਸੀ ੁਜ਼ਾਯਨਾ ਚਾਸੁੰ ਦੀ ਸ  ਅਤ ਉੱਥ ਸੀ ਰਜਊਣਾ ਭਯਨਾ 

ਚਾਸੁੰ ਦੀ ਸ । ਇਸ ਚ ਸੀ ਜੀਯੂ ਰਵਵਥਾ ਰਵੱਚ ਯਤ ਅਤ ਭਯਦ ਰਵਚਰਾ ਚ ਦਾ ਯਏ ਵੀ ੱਸ਼ਟ ਏਯਦੀ ਸ 

। ਦੂਜ ਾ ਸਯਰਵੰਦਯ ਵੀ ਆਣੀ ਰਨੁੰ ਏਤਾ ਨੰੂ ਰੁਏਾਉਣ ਰਈ ਆਣੀ ਤਨੀ ਉੱਯ ਸੀ ਜ਼ਰੁਭ ਏਯਦਾ ਸ । ਇੱਥ 

ਇਸ ੱਰ ਵੀ ਸ਼ਟ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਰਏ ਭਯਦ ਰਧਾਨ ਭਾਜ ਰਵੱਚ ਅਯ ਯਤ ਆਣੀ ਰਥਤੀ ੁਧਾਯਨ ਰਈ ਆ 

ਸੰਬਰਾ ਭਾਯ ਤਾਂ ਸੀ ੁਧਾਯ ੰਬਵ ਸ ਯ ਏਭਰ ਇ ਵੱਰ ਏੱਰ ਏਦਭ ਵਧਾ ਏ ਵੀ ਰਪਯ ਭਾਂ ਫਾ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅੱ 

ਰਯ ਝੁਏਾ ਰਦੰਦੀ ਸ ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਸਯਰਵੰਦਯ ਦੀ ਆਏੜ ਅਤ ਅਣਐ ਨੰੂ ਵੰਾਯਦੀ ਸਈ ਆਣ ਰਭੀ ਨਾਵਰ ਦ ਭੁੱ ਐ 

ਾਤਯ ਨਾਰ ਏ ਵੀ ਏਯ ਰੈਂਦੀ ਸ ਯ ਇ ਤੋਂ ਅਾਂਸ ਉਸ ਆਣੀ ਰਥਤੀ ੁਐਾਵੀਂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਯ ਇੱਏ 
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ਏਦਭ ਵੀ ਨਸੀਂ ੁੱ ਟਦੀ । ਭਾਂ ਫਾ ਦੀ ਰੱਜ ਖ਼ਾਤਯ ਰਏਤ ਨਾ ਰਏਤ ਭਝਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਸਯ ਯਤ ਵਾਂ ਉਸ ਵੀ 

ਭਜਫੂਯ ਸ । ਜੀਯੂ ਯੁਚੀਆ ਂਰਵਚਰ  ਭਾਜ ਰਵੱਚ ਯਤ ਅਤ ਭਯਦ ਦੀ ਭਾਨਰਏਤਾ ਰਵਚਰਾ ਇਸ ਚ ਦਾ ਯਏ 

ਸੀ ਯਤ ਦੀ ੰਤਤ ਰਥਤੀ ਦਾ ਰਯਜਏ ਸ । ਨਾਵਰ ਆਣ ਭੂਰ ਰਵਸ਼ ਨੰੂ ਫੜੀ ਏਰਾਤਰਭਏਤਾ ਨਾਰ ਸ਼ ਏਯਦਾ 

ਸ । ਨਾਵਰ ਰਵੱਚ ਰਜੱਥ ਜੀਯੂ ਰਵਵਥਾ ਰਵੱਚ ਭਨੱੁਐੀ ਭਾਨਰਏਤਾ ਦੀ ਤਵੀਯ ਸ਼ ਏੀਤੀ ਈ ਸ, ਉੱਥ ਨਾਰ ਸੀ 

ਇ ਰਵਵਥਾ ਰਵੱਚ ਯਤ ਦਾ ਰਥਤੀ ਰਚਤਯਣ ਸਇਆ ਵੀ ਰਭਰਦਾ ਸ । ਫੀਤ ਦੀਆ ਂਰਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਯਏਯਭਾ 

ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਜੀਯੂ ਰਵਵਥਾ ਰਵਚਰੀ ਭਾਰਜਏ ਅਤ ੱਰਬਆਚਾਯਏ ਤਵੀਯ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਵੀ 

ਏਯਦਾ ਸ ।  ਯਾਜਨੀਤਏ ਅਤ ੁਰਰ ਰਵਵਥਾ ਰਵਚਰ  ਰਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਨੰੂ ਵੀ ਉਜਾਯ ਏੀਤਾ ਰਆ ਸ । 

ਭਨ ਰਵਰਆਨਏ ੱਧਯ ਉੱਤ ਨਾਵਰ ਦ ਾਤਯਾਂ ਦਾ ਰਚੱਤਯਣ ਏਯਦ ਸ ਨਾਵਰਏਾਯ ਨੇ  ਇੱਏ ੰਰਠਤ ਰਾਟ 

ਦੁਆਯਾ ਨਾਵਰ ਦ ਰਵਸ਼ ਨੰੂ ਫੜੀ ਯਰ ਬਾਸ਼ਾ ਦੁਆਯਾ ਏਰਾਤਭਏ ਯੂ ਰਵੱਚ ਸ਼ ਏੀਤਾ ਸ । 

          ਇ ਰਏਾਯ ਅੀਂ ਏਰਸ ਏਦ ਸਾਂ ਰਏ ਨਾਵਰ ‘ਰਯਏਯਭਾ’ ਇੱਏ ਅਰਜਸਾ ਨਾਵਰ ਸ ਜ ਭਾਰਜਏ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ 
ਨੰੂ ਭਨ ਰਵਰਆਨਏ ੱਧਯ ਉੱਯ ਭਝਣ ਰਈ ਆਣ ਾਠਏਾਂ ਨਾਰ ਅਰਜਸ ਭੁੱ ਐ ਾਤਯ ਦੀ ਾਂਝ ਵਾਉਂਦਾ ਸ ਜ 

ਆਣੀ ਭਾਨਰਏਤਾ ਰਵੱਚ ਆਣ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਰਭਯਤੀਆ ਂਦੁਆਯਾ ਇਰਤਸਾ ਸ ਚੁੱ ਏ ਭਨੱੁਐੀ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਰਵੱਚੋਂ 

ਆਣਾ ਅਰਤਤਵ ਰੱਬ ਰਯਸਾ ਸ । ਨਾਵਰ ਦਾ ਏਥਾਨਏ ਅਤ ਰਵਸ਼ਾ ਭਾਰਜਏ ਤਾਣ ਫਾਣ ਰਵਚੋਂ ਆਣਾ ਆਏਾਯ 

ੜਦਾ ਰਤੀਤ ਸੁੰ ਦਾ ਸ । 
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