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ਜ਼ਭੁ (ZÚME) ਵਖਰਾਈ ਦ ਵਲਿੱ ਚ ਤੁਵਾਡਾ ੁਆਗਤ ਵ! 
ਾਨੰੂ ਐੁਸ਼ੀ ਸ ਰਏ ਤੁੀਂ ਇੱਥ ਸ!  

ਜ਼ਭੁ (ZÚME) ਰਐਰਾਈ ਕਟ ਭੂਸਾਂ ਦ ਰਈ ਰਤਆਯ ਏੀਤਾ ਰਆ ਇੱਏ ਰਐਰਾਈ ਦਾ ਅਨੁਬਵ ਸ ਰਖਸੜ ਰਏ ਇਸ ਰੱਐਣ ਰਈ ਰਮੂ ਦ ਰੱਕ 
ਔੱਰਦ ਸਨ ਰਏਵੇਂ ਉ ਦੀ ਭਸਾਨ ਆਰਆ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਨੀ ਅਤ ਉਸ ਔਰ ਫਣਾਉਣ ਰਖਸੜ ੁਣਾਤਭਏ ਵਾਧਾ ਏਯਦ ਸਨ। 

ਲ਼ਨ ਰਾਯੂ 

ਜ਼ਭੁ (ZÚME) ਰਐਰਾਈ ੧ ਫੁਰਨਆਦੀ ਸ਼ਨ ਨਾਰ ਅਤ  ਰਵਏਰਤ ਸ਼ਨ ਨਾਰ ਫਣੀ ਸਈ ਸ {ਤੁਸਾਡਾ ਭੂਸ ਇ ਵੱਰ ਤਦ ਆ ਏਦਾ ਸ ਖਦੋਂ 
ਤੁਸਾਡੀ ਅਯੰਰਬਏ ਰਐਰਾਈ ੂਯੀ ਸ ਔੁੱ ਏੀ ਸ}। ਸਯਏ ਸ਼ਨ ਰਬ  ੰਟ ਦਾ ਸ ਰਖ ਰਵੱਔ ਇਸ ਸ਼ਾਭਰ ਸ: 

• ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ੁਣਾਤਭਏ ਔਰਰਆਂ ਦ ਫੁਰਨਆਦੀ ਰਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਭਗਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਆਰਡ ਅਤ ਵੀਰਡ। 
• ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਨੰੂ ਖ ਵੰਰਡਆਂ ਖਾ ਰਯਸਾ ਸ ਉ ਫਾਯ ਔਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਭੂਰਸਏ ਔਯਔਾ। 
• ਖ ਤੁੀਂ ਰੱਰਐਆ ਸ ਉ ਨੰੂ ਅਰਬਆ ਰਵੱਔ ਰਰਆਉਣ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ਾਧਾਯਨ ਅਰਬਆ। 
• ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਨੰੂ ਰੱਐਣ ਰਈ ਅਤ ਸ਼ਨ ਰਵਔਏਾਯ ਵਧਦ ਯਰਸਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਔੁਣਤੀਆਂ। 

ਰਾਯਥਨਾ ਨਾਰ ਲ਼ੁਯ ੂਕਯਨਾ ਅਤ ਭਾਤ ਕਯਨਾ 
ੰਾਯ ਬਯ ਰਵੱਔ ਫਸੁਤ ਾਯ ਔਰ  ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਰਈ ਰਸਰਾਂ ਸੀ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਯਸ ਸਨ, ਅਤ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇ ਭੱਯੀ ਉੱਤ ਏੰਭ 
ਏਯਦ ਤਾਂ ਅੀਂ ਰਨਯੰਤਯ ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਾਂ। ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਰਏ ਤੁਸਾਡਾ ਭੂਸ ਵੀ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ।  

ਸਯਏ ਸ਼ਨ ਦ ਅਯੰਬ ਰਵੱਔ, ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਰਏ ਨੰੂ {ਖਾਂ ਏਈਆਂ ਨੰੂ} ਤੁਸਾਡ ਰਦਰਾਂ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯਨ ਅਤ ਇਏੱਠੇ ਤੁਸਾਡ ਭੇਂ ਰਵੱਔ ਅਵਾਈ 
ਏਯਨ ਰਈ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ੱਦਾ ਦਣ ਦ ਰਈ ਏਸ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਸਯ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖਾਣਨ ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯਨ ਦ ਭਏ ਰਈ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਏਯਨਾ ਮਾਦ ਯੱਐ – ਏੁਗ ਅਰਖਸਾ ਖ ਉਸ ਸਯਏ ਰਈ ਔਾਸੰੁਦਾ ਸ! 

ਸਯਏ ਸ਼ਨ ਦ ਅੰਤ ਰਵੱਔ, ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਇੱਏ ਭੂਸ ਵਖੋਂ ਭੁੜ ਤੋਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਸਵਾ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਖ ਉਸ ਰਐਾ ਰਯਸਾ ਸ ਉ ਨੰੂ 
ਭਗਣ ਰਵੱਔ, ਰਾੂ ਏਯਨ ਅਤ ਸਯਨਾਂ ਨਾਰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਰਈ ਏਰਸਣ ਦਾ ਜ਼ਯੂਯ ਭਏਾ ਏੱਢ। ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਐਾ ਰੜਾਂ ਰਈ ਵੀ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨਾ 
ਮਾਦ ਯੱਐ। 

ਭੂਵਵਕ ਚਯਚਾ 
ਖ ਤੁੀਂ ਭੂਸ ਨਾਰ ਰੱਐ ਯਸ ਸ ਉ ਰਈ ੱਰਫਾਤ ਏਯਨ ਦ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਏਈ ਭਏ ਸਣ। ਖਦੋਂ ਤੱਏ ਰਰੱਧ ਨਸੀਂ, ਭੂਰਸਏ ਔਯਔਾ ਰਬ ਫ਼ 
ਰਭੰਟ ਦੀ ਸਣੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ। ਸਯਏ ਨੰੂ ਆਣ ਰਵਔਾਯ ਅਤ ਰਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਵੰਡਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔ ਰਸੱਾ ਰਣ ਰਈ ਏਸ। ਖ ਯਭਸ਼ੁਯ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਰਵੱਔ 
ਰਏ ਯਾਸੀਂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਵੰਡਣਾ ਔਾਸੰੁਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਨਾ ੁਆ।  

 



ਜ਼ਭੁ ਸਾਇਏ ੁਤਏ / Page 4 

 

ਜਾਂਚ ੜਤਾਰ ਕਯਨਾ 
ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਦ ਾਠਏਰਭ ਯਾਸੀਂ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਇਸ ਵਐਣ ਰਈ ਰਏ ਖ ਤੁੀਂ ਰੱਰਐਆ ਉ ਦਾ ਰਏਵੇਂ ਤੁੀਂ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯ ਯਸ ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਵੰਡ 
ਯਸ ਸ ਇੱਏ ਦੂਖ ਨਾਰ ਖਾਂਔ ੜਤਾਰ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਸਵਾ। ਰਐਰਾਈ ਦ ਇ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਰਸੱ ਨੰੂ ਨਾ ਕੱਡ, ਯ ਦਸ਼ ਰਾਉਣ ਰਤੀ ਾਵਧਾਨ 
ਯਸ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਤੋਂ ਇੱਏ ਏਭਰ ਰਦਰ ਭੰ ਰਖਸੜਾ ਦੂਰਖਆਂ ਦੀ ਵਧਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ! 

ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਰਤਆਯ? ਆ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯੀ! 



ਜ਼ਭੁ ਸਾਇਏ ੁਤਏ / Page 5 

 

ਸ਼ਨ ਫ਼ 
ਇ ਸ਼ਨ ਦ ਰਵੱਔ, ਤੁਸਾਡਾ ਭੂਸ ਜ਼ਭੁ (ZÚME) ਰਐਰਾਈ ਫਾਯ ਇੱਏ ਅਵਰਏਨ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯਾ, ਔਰ ਫਣਾਉਣ ਦ ਦ ਫੁਰਨਆਦੀ ਰਧਾਂਤਾਂ 
ਨੰੂ ਰੱਐਾ ਅਤ ਉਸ ਔਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਦ ਾਧਾਯਨ ਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਐਾ ਰਖਸੜ ੁਣਾਤਭਏ ਵਾਧਾ ਏਯਦ ਸਨ। 

S.O.A.P.S ਫਾਈਫਰ ੜਹਾਈ 
ਰਮੂ ਦਾ ਇੱਏ ਔਰਾ ਸੰੁਦ ਸ, ਾਨੰੂ ਯਜ਼ ਰਵੱਤਯ ਸ਼ਾਤਯ ਨੰੂ ੜਹਨਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। ਇੱਏ ਔੰਾ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਯਦਸ਼ ਸਯ ਸਤ ਫਾਈਫਰ ਦ ੱਟ-ੱਟ 

-ਫ਼ ਅਰਧਆ ੜਹਨਾ ਸ। S.O.A.P.S ਫਾਈਫਰ ੜਹਾਈ ਰਾਯੂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ ਇੱਏ ਯਜ਼ਾਨਾ ਯਜ਼ਨਾਭਔਾ ਰਰਐਣਾ ਤੁਸਾਨੰੂ ਭਗਣ, 

ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯਨ ਅਤ ਸਯ ਵੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵੰਡਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਾ। S.O.A.P.S ਸ: 

 Scripture ਰਵੱਤਯ ਸ਼ਾਤਯ: ਇੱਏ ਖਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਰਰਐ ਰਖਸੜੀਆਂ ਅੱਖ ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਐਾ ਏਯਏ ਅਯਥੂਯਣ ਸਨ। 
 Oberservation ਰਨਯੀਐਣ ਏਯਨਾ: ਉਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਖਾਂ ਏੁੰ ਜ਼ੀ ੱਰਾਂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਔੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਗਣ ਰਈ ਤੁਸਾਡ ਆਣ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਰਵੱਔ 

ਰਰਐ। 
 Application ਰਾ ੂਏਯਨਾ: ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਏਭਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਡ ਆਣ ਖੀਵਨ ਰਵੱਔ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀ ਅਯਥ ਸ ਉ ਫਾਯ ਔ। 
 Prayer ਰਾਯਥਨਾ: ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਇਸ ਦੱਦ ਸ ਇੱਏ ਰਾਯਥਨਾ ਰਰਐ ਏੀ ਤੁੀਂ ਏੀ ਰੱਰਐਆ ਸ ਅਤ ਰਏਵੇਂ ਤੁੀਂ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯਨ 

ਦੀ ਮਖਨਾ ਫਣਾਈ ਸ। 
 Share ਵੰਡਣਾ: ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ੱੁਕ ਰਏ ਖ ਤੁੀਂ ਰੱਰਐਆ/ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਉਸ ਰਏ ਨਾਰ ਔਾਸੰੁਦਾ ਸ ਰਏ ਤੁੀਂ ਉਸ ਵੰਡ। 

ਇੱਥ ਇੱਏ ਉਦਾਸਯਣ ਰਦੱਤੀ ਈ ਸ ਰਏ S.O.A.P.S ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ: 
S – "ਰਏਉਂ ਖ ਭਯ ਰਐਆਰ ਤੁਸਾਡ ਰਐਆਰ ਨਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਸਾਡ ਯਾਸ ਭਯ ਯਾਸ ਸਨ, ਮਸਵਾਸ ਦਾ ਵਾਏ ਸ। ਰਖਵੇਂ ਅਏਾਸ਼ ਧਯਤੀ ਤੋਂ ਉੱਔ ਸਨ, 

ਰਤਵੇਂ ਭਯ ਯਾਸ ਤੁਸਾਡ ਯਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਅਤ ਭਯ ਰਐਆਰ ਤੁਸਾਡ ਰਐਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਔ ਸਨ।" ਮਾਮਾਸ :੦-੧  

O – ਇੱਏ ਭਨੱੁਐ ਸੰੁਦ ਸ, ਭੈਂ ਖ ਖਾਣਦਾ ਸਾਂ ਅਤ ਖ ਭੈਂ ਖਾਣਦਾ ਸਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਏਯਨਾ ਸ ਰਵੱਔ ੀਰਭਤ ਸ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਰਏ ਵੀ ਢੰ ਰਵੱਔ ੀਰਭਤ 

ਨਸੀਂ ਸ। ਉਸ ਬ ਏੁਗ ਵਐਦਾ ਅਤ ਖਾਣਦਾ ਸ। ਉਸ ਏੁਗ ਵੀ ਏਯ ਏਦਾ ਸ।  

A – ਰਏਉਂ ਖ ਯਭਸ਼ੁਯ ਬ ਏੁਗ ਖਾਣਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦ ਯਾਸ ਉੱਤਭ ਸਨ, ਖਏਯ ਭੈਂ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦ ਆਣ ਢੰਾਂ ਉੱਤ ਰਨਯਬਯ ਯਰਸਣ ਦੀ 
ਫਖਾ ਉ ਦ ਰੱਕ ਔੱਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਭੈਂ ਖੀਵਨ ਦ ਰਵੱਔ ਰਏ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਰ ਸ ਏਦਾ ਸਾਂ।  

P – ਰਬੂ, ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਖਾਣਦਾ ਸਾਂ ਰਏ ਇੱਏ ਔੰਾ ਖੀਵਨ ਰਏਵੇਂ ਰਫਤਾਉਣਾ ਸ ਰਖਸੜਾ ਤਨੰੂ ਯੰਨ ਏਯਦਾ ਅਤ ਦੂਰਖਆਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। 
ਭਯ ਯਾਸ ਰਤੀਆਂ ਵੱਰ ਰ ਖਾਂਦ ਸਨ। ਭਯ ਰਵਔਾਯ ਦੁੱ ਐ ਵੱਰ ਅਵਾਈ ਏਯਦ ਸਨ। ਰਏਯਾ ਏਯਏ ਭਨੰੂ ਆਣ ਯਾਸ ਅਤ ਆਣ ਰਵਔਾਯ 

ਰਐਾ। ਖਦੋਂ ਭੈਂ ਤਯ ਰੱਕ ਔੱਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤਯਾ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਭਯੀ ਅਵਾਈ ਏਯ।  

S – ਭੈਂ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਅਤ ਇ ਰਾੂਏਯਨ ਨੰੂ ਭਯ ਰਭੱਤਯ, ਟੀਏ ਨਾਰ ਵੰਡਾਂਾ, ਰਖਸੜਾ ਇੱਏ ਭੁਸ਼ਰਏਰ ਭੇਂ ਦ ਰਵੱਔੋਂ ਦੀ ਰੰ ਰਯਸਾ ਸ ਅਤ 
ਰਖ ਦਾ ਉਸ ਾਸਭਣਾ ਏਯਨ ਰਯਸਾ ਸ ਉ ਰਵੱਔ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਪਰ ਰਈ ਅਵਾਈ ਦੀ ਰੜ ਸ। 
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ਜਲਾਫਦਵੀ ਭੂਵ 

ਖਵਾਫਦਸੀ ਭੂਸ ਇੱਏ ਰਰੰ ਦ ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਰਭਰ ਏ ਫਣਦ ਸਨ – ਆਦਭੀਆਂ ਨਾਰ ਆਦਭੀ, ਯਤਾਂ ਨਾਰ ਯਤਾਂ – ਰਖਸੜ ਰਏ 

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਰੜੀ ਰਖਸੜ ਇਸ ਯਟ ਏਯਦ ਸਨ ਰਏ ਰਏੱਥ ੱਰਾਂ ਸੀ ਔੱਰ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਸਯ ਐਤਯ ਰਖਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔ ੁਧਾਯ ਦੀ ਰੜ ਸ ਉੱਤ 
ਔਯਔਾ ਏਯਨ ਰਈ ਸਤ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਰਦਨ ਇਏੱਠੇ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਖਏਯ ਉਸ ਆਸਭਣ-ਾਸਭਣ ਰਭਰਣ ਰਵੱਔ ਅਮ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਨ ਉੱਤ ਵੀ ਰਭਰ 

ਏਦ ਸਨ। ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਸਯ ਰਏ ਨੰੂ ਇਸ ਭਗਣ ਦੀ ਰੜ ਸ ਰਏ ਖ ਦੱਰਆ ਖਾ ਰਯਸਾ ਸ ਉਸ ੁਤ ਰਵੱਔ ਯੱਐਣਾ ਸ। 

ਵਕਵਯਆ {੧੫ ਵਭਿੰ ਟ} – ਰਤੰਨ ਖਾਂ ਔਾਯ ੁਯਐ ਅਤ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਅਰੱ-ਅਰੱ ਭੂਸ ਫਣਾ। ਅਰ  ਰਭੰਟ ਖਵਾਫਦਸੀ ਰਸ਼ਨਾਂ ਯਾਸੀਂ ਇਏੱਠੇ 
ਏੰਭ ਏਯਦ ਸ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ – ਸਠਾਂ ੂਔੀ  ਰਵੱਔ। ਰਏਉਂ ਖ ਇ ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਤੁੀਂ ਭੂਰਸਏ ਤਯ ਤ ਰਭਰ ਏ ਨਸੀਂ ਰੜਹਆ ੀ, ਇ ਏਯਏ 
ਰਕਰ ੜਹਨ ਵਾਰ ਬਾ ਨੰੂ ਤੁੀਂ ਕੱਡ ਏਦ ਸ। ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਅੱ ਰਐਰਾਈ ਰਵੱਔ ਖਾਂਦ ਸ ਤਾਂ ੂਔੀ  ਇੱਏ ਵਰਧਆ ਰਵਏਰ ਸ। 
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ਜਲਾਫਦਵੀ ਰਲ਼ਨ – ੂਚੀ ੧ 
ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਏ ਤੁੀਂ ਰਮੂ ਵਯ ਫਣ ਖਾ। 
ਤੁਸਾਡਾ ਏੀ ਸਾਰ-ਔਾਰ ਸ? ਤੁਸਾਡਾ ਰਾਯਥਨਾ ਦਾ ਖੀਵਨ ਰਏਵੇਂ ਦਾ ਸ? 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਏ ਾ ਦਾ ਇਏਯਾਯ ਏਯਨਾ ਸ? {ੰਫੰਧਾਤਾਭਏ, ਰਵਬਔਾਯ, ਆਯਰਥਏ, ਭੰਡ, ਇਭਾਨਦਾਯੀ, ਇਖ਼ਰਤਆਯ ਰਈ ਅਧੀਨਤਾ, ਆਰਦ।} 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਖ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਰਕਰੀ ਵਾਯ ਆਰਐਆ ੀ ਉ ਦਾ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏੀਤਾ? ਰਵਥਾਯ ਨਾਰ ਦੱ। 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਤੁਸਾਡੀ ੰਫੰਧ ਦੀ ੂਔੀ ਰਵੱਔ “ਅਰਵਸ਼ਵਾੀਆਂ” ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏੀਤੀ? ਏੀ ਤੁਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔੋਂ ਰਏ ਨਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭਏਾ 
ਰਭਰਰਆ ੀ? ਰਵਥਾਯ ਨਾਰ ਦੱ। 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਇੱਏ ਨਵੀਂ ਆਇਤ ਮਾਦ ਏੀਤੀ ੀ? ਇ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਰਦ। 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਫਾਈਫਰ ਰਵੱਔੋਂ ੱਟ-ੱਟ 25 ਅਰਧਆ ੜਹ ਨ? 
ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਇ ਸਤ ਵਔਨ ਰਵੱਔੋਂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਏੀ ੱਰ ਏੀਤੀ? 
ਤੁੀਂ ਇ ਫਾਯ ਐਾ ਏੀ ਏਯਨ ਖਾ ਯਸ ਸ? 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਆਣ 3/3 ਭੂਸ ਨਾਰ ਰਭਰ ੀ? ਇਸ ਰਏਵੇਂ ਦਾ ਰਯਸਾ ੀ? 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਇੱਏ ਨਵਾਂ 3/3 ਭੂਸ ਅਯੰਬ ਏਯਨ ਰਈ ਰਏ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏੀਤੀ ਖਾਂ ਨਭੂਨਾ ਰਦੱਤਾ? ਰਵਥਾਯ ਨਾਰ ਦੱ। 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਭੀਸ ਨਾਰ ਤੁਸਾਡੀ ਮਾਤਯਾ ਰਵੱਔ ਰਏ ਯੁਏਾਵਟ ਨੰੂ ਵਐਦ ਸ? 
ਏੀ ਤੁਸਾਨੰੂ ਇ ਸਤ ਰਏ ਨਾਰ ਐੁਸ਼ਐਫਯੀ ੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਏਾ ਰਭਰਰਆ ੀ? ਰਵਥਾਯ ਨਾਰ ਦੱ। 
1-3 ਰਭੰਟ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ਐੁਸ਼ਐਫਯੀ ਦਾ ਸੁਣ ਇ ਭੇਂ ਅਰਬਆ ਏਯ। 
ਤੁੀਂ ਅਰ ਸਤ ਰਏ ਨੰੂ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ੱਦਾ ਦ ਏਦ ਸ? ਖਏਯ ਔਾਯ ਖਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਭੂਸ ਸਨ, ਤਾਂ ਇ ਰਵੱਔ ੁਣਾਤਾਭਏ ਵਾਧਾ ਏਯ। 
ਖ ਅੀਂ ਵੰਰਡਆਂ ਉ ਦ ੰਫੰਧ ਰਵੱਔ ਰਾਯਥਨਾ ਨਾਰ ਭਾਤ ਏਯ। 

ਜਲਾਫਦਵੀ ਰਲ਼ਨ – ੂਚੀ ੨ 
ਰਏਵੇਂ ਤੁਸਾਡ ਰਕਰ ਸਤ ਦੀ ੜਹਾਈ ਨੇ ਰਖ ਢੰ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਸੁਣ ਔਦ ਅਤ ਖੀਵਨ ਰਫਤਾਉਂਦ ਸ ਫਦਰਰਆ ਸ? 

ਰਕਰ ਸਤ ਤੋਂ ਆਣੀ ਅੰਤਯਰਦਰਸ਼ਟੀ ਤੁੀਂ ਰਏ ਨੰੂ ਦੱੀ ਅਤ ਉ ਨੇ ਰਏਵੇਂ ਇ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸ ਵਰਐਆ ਸ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਤੁਸਾਡ ਸ਼ਫਦਾਂ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਏਾਯਖਾਂ ਦਸਾਂ ਰਵੱਔ ਰਮੂ ਭੀਸ ਦੀ ਭਸਾਨਤਾ ਰਈ ਇੱਏ ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਰਦੱਤਾ ਸ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਯੀਯਏ ੰਫੰਧਾਂ ਵੱਰ ਪੁਰਾਉਣ ਵਾਰੀ ਭੱਯੀ ਨੰੂ ਵਰਐਆ ਖਾਂ ਤੁਸਾਡ ਭਨ ਨੰੂ ਨਜ਼ਾਇਖ ਯੀਯਏ ੰਫੰਧਾਂ ਦ ਰਵਔਾਯਾਂ ਤ ਯ ਏਯਨ ਦੀ 
ਇਖਾਜ਼ਤ ਰਦੱਤੀ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਤੁਸਾਡ ਧਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰਵੱਔ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਭਰਏੀਅਤ ਨੰੂ ਵੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਏ ਔੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਰਔ ਏੀਤਾ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਣ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਏ ਦੀ ਇੱਖਤ ਖਾਂ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਐ ਸੰੁਔਾਇਆ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਖਾਂ ਏੰਭਾਂ ਰਵੱਔ ਖਾਂ ਵਧਾ ਔੜਹਾ ਏ ਦੱਣ ਰਵੱਔ ਫਇਭਾਨ ਯਸ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਬੜੀ ਆਦਤ {ਖਾਂ ਆਰੀ ਖਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਰਤ) ਰਵਸਾਯ ਰਵੱਔ  ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਏੱਰੜਆਂ, ਰਭੱਤਯਾਂ, ਏੰਭ ਖਾਂ ੰਤੀ ਦ ਇੱਏ ੁਰਾਭ ਯਸ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਏ ਨੰੂ ਭਾਪ ਏਯਨ ਰਵੱਔ ਅਪਰ ਸ ੀ? 

ਰਏੰਨਾ ਰਔੰਤਾਵਾਂ ਖਾਂ ਰਪਏਯਾਂ ਦਾ ਤੁੀਂ ਾਸਭਣਾ ਏਯ ਯਸ ਸ? ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਸ਼ਏਾਇਤ ਏੀਤੀ ਖਾਂ ਫੁੜਫੁੜਾ ੀ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਦਰ ਨੰੂ ਯੱਰਐਆ ੀ? 
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ਏੀ ਤੁੀਂ ਤੁਸਾਡ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ੰਫੰਧਾਂ ਰਵੱਔ ਆਦਯਮ, ਭਗਣਮ ਅਤ ਰਦਮਾਰ ੂਯਸ ੀ? 

ਰਵਔਾਯਾਂ, ਸ਼ਫਦਾਂ, ਖਾਂ ਰਏਰਯਆਵਾਂ ਰਵੱਔ ਤੁੀਂ ਰਏਸੜੀਆਂ ਰੀਰਐਆਵਾਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਏੀਤਾ ੀ ਅਤ ਤੁੀਂ ਰਏਵੇਂ ਖਵਾਫ ਰਦੱਤਾ ੀ? 

ਸਯਨਾਂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨ ਖਾਂ ਫਯਏਤ ਦਣ ਦ ਭਏ ਤੁੀਂ ਰਏੰਗ ਰ ਨ, ਐਾ ਏਯਏ ਰਵਸ਼ਵਾੀਆਂ ਰਈ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਾਯਥਨਾ ਦ ਐਾ ਉੱਤਯ ਵਐ ਸਨ? 

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਦੀ ੜਹਾਈ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏੀਤਾ ੀ? 
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ਲ਼ਨ ੦੨ 

ਇ ਸ਼ਨ ਦ ਰਵੱਔ, ਤੁਸਾਡਾ ਭੂਸ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਯਾਖ ਰਵੱਔ ਉਤਾਦਏਾਂ ਅਤ ਉਬਤਾਵਾਂ ਰਵਔਾਯ ਪਯਏ ਨੰੂ ਰੱਐਾ। ਤੁੀਂ ੁਣਾਤਭਏ ਔਰਰਆਂ 
ਰਈ ਦ ਸਯ ਾਧਾਯਨ ਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਐ ਅਤ ਅਰਬਆ ਏਯ। 

ਰਾਯਥਨਾ ਕਰਭ-ਚਿੱ ਕਯ 

ਰਾਯਥਨਾ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਰਾਯਥਨਾ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਾਧਾਯਨ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਸ। ਤੁੀਂ ਇ ਨੰੂ ਆਣ ਰਈ ਵਯਤ ਏਦ ਸ, ਅਤ ਤੁੀਂ ਇ 
ਨੰੂ ਰਏ ਸਯ ਔਰ ਨਾਰ ਵੰਡ ਏਦ ਸ। ਰਯਪ  ਾਧਾਯਨ ਏਦਭਾਂ ਰਵੱਔ –  ਰਭੰਟ ਸਯਏ ਨੰੂ – ਇਸ ਰਾਯਥਨਾ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਫਾਯਾਂ ਢੰ ਰਖਸੜ 
ਫਾਈਫਰ ਾਨੰੂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਰਐਾਉਂਦੀ ਸ ਰਵੱਔ ਅਵਾਈ ਏਯਾ। ਅੰਤ ਰਵੱਔ, ਤੁੀਂ ਇੱਏ ੰਟ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਔੁੱ ਏ ਸਵ। 
 

 
 

ਉਤਤ: ਆਣੀ ਰਾਯਥਨਾ ਭੇਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਵਰਡਆਈ ਏਯਨ ਰਈ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ। ਉਨਹ ਾਂ ੱਰਾਂ ਰਈ ਉ ਦੀ ਵਰਡਆਈ ਏਯ ਖ ਇ ਭੇਂ ਤੁਸਾਡ ਭਨ 

ਰਵੱਔ ਸਨ। ਉ ਇੱਏ ਐਾ ੱਰ ਰਈ ਉਤਤ ਏਯ ਖ ਉ ਨੇ ਰਕਰ ਸਤ ਰਵੱਔ ਤੁਸਾਡ ਖੀਵਨ ਰਵੱਔ ਏੀਤੀ ਸ। ਤੁਸਾਡ ਰਯਵਾਯ ਰਈ ਉ ਦੀ 
ਬਰਰਆਈ ਵਾਤ ਉਤਤ ਏਯ।  

ਉਡੀਕ ਕਯ: ਰਬੂ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯਦ ਸ ਭਾਂ ਰਫਤਾ। ਔੁੱ ਔਾ ਯਸ ਅਤ ਉਸ ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਰਵਔਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇਏੱਠਾ ਰਰਆਵ।  

ਇਕਯਾਯ ਕਯ: ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਖੀਵਨ ਰਵੱਔ ਏੁਗ ਵੀ ਖ ਉ ਨੰੂ ਯੰਨ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਉਸ ਰਵਐਾਉਣ ਦ ਰਈ ਏਸ। ਉ ਨੰੂ ਅਰਖਸ 
ਯਵੱਈ ਰਵਐਾਉਣ ਰਈ ਏਸ ਖ ਗ਼ਰਤ ਸਨ, ਨਾਰ ਸੀ ਉਸ ਐਾ ਏੰਭ ਰਖਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔ ਤੁੀਂ ਇਏਯਾਯ ਦੀ ਇੱਏ ਰਾਯਥਨਾ ਅਖ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਸ। ਸੁਣ ਰਬੂ 
ਅੱ ਇਏਯਾਯ ਏਯ ਤਾਂ ਖ ਤੁੀਂ ਸ਼ੱੁਧ ਸ ਏ। 

ਲਚਨ ਨੂਿੰ  ੜਹ: ਜ਼ਫੂਯਾਂ ਨੰੂ, ਨਫੀਆਂ ਨੰੂ, ਅਤ ਨਵੇਂ ਨੇਭ ਰਵੱਔ ਰਦੱਤੀ ਰਾਯਥਨਾ ਉੱਤ ਬਾਾਂ ਨੰੂ ੜਹਨ ਰਈ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ। 
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ਭਿੰ ਗ: ਆਣ ਫਦਰ ਰਵੱਔ ਫਨਤੀਆਂ ਏਯ। 

ਵਪਾਯਲ਼ੀ ਰਾਯਥਨਾ: ਸਯਨਾਂ ਦ ਫਦਰ ਰਵੱਔ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। 

ਲਚਨ ਨੂਿੰ  ਫਰ ਕ ਰਾਯਥਨਾ ਕਯ: ਐਾ ਬਾਾਂ ਉੱਤ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਵਔਨ ਦੀਆਂ ਰਾਯਥਨਾਵਾਂ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਏਈ ਜ਼ਫੂਯ ਆਣ ਆ ਇ 

ਭਏਦ ਵਾਤ ਢੁੱ ਏਵੇਂ ਫਠਦ ਸਨ। 

ਧਿੰਨਲਾਦ: ਆਣ ਖੀਵਨ ਰਵੱਔ, ਆਣ ਰਯਵਾਯ ਦ ਫਦਰ ਰਵੱਔ, ਅਤ ਆਣੀ ਏਰੀਰਮਾ ਦ ਫਦਰ ਰਵੱਔ ਰਬੂ ਦ ਰਈ ਧੰਨਵਾਦ ਏਯ। 

ਗੀਤ: ਉਤਤ ਖਾਂ ਅਯਾਧਨਾ ਖਾਂ ਏਈ ਸਯ ਬਖਨ ਖਾਂ ਆਤਰਭਏ ੀਤ ਾ। 

ਭਨਨ ਕਯ: ਰਬੂ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏਸ। ਖ ਉਸ ਰਟਾਵ ਤੁਸਾਨੰੂ ਰਦੰਦਾ ਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਰਐਣ ਰਈ ਇੱਏ ਏਾਖ ਅਤ ੈੱਨ 

ਆਣ ਏਰ ਯੱਐ। 

ੁਣ: ਖ ੱਰਾਂ ਤੁੀਂ ੜਹੀਆਂ ਸਨ, ਰਖਨਹ ਾਂ ੱਰਾਂ ਰਈ ਤੁੀਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏੀਤੀ ਸ ਅਤ ਉਸ ੱਰਾਂ ਖ ਤੁੀਂ ਾਈਆਂ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔ ਰਭਰ ਖਾਣ ਰਈ 

ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ ਅਤ ਵਐ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਰਬੂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਇਏੱਠੇ ੱਰਫਾਤ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਫਣਾਵਾ। 

ਉਤਤ: ਖ ਭਾਂ ਤੁੀਂ ਉ ਨਾਰ ਰਫਤਾਇਆ ੀ ਉ ਭੇਂ ਰਈ ਅਤ ਖ ਰਟਾਅ ਉ ਨੇ ਤੁਸਾਨੰੂ ਰਦੱਤ ਨ ਉ ਰਈ ਮਸਵਾਸ ਦੀ ਉਤਤ 

ਏਯ। ਉ ਦ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ੁਣਾਂ ਰਈ ਉ ਦੀ ਉਤਤ ਏਯ। 

ਵਕਵਯਆ {੬੦ ਵਭਿੰ ਟ} – ਅਰ ਫ਼ ਰਭੰਟ ਰਾਯਥਨਾ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਨ ਯਾਸੀਂ ਰਵਅਏਤੀਤ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਰਾਯਥਨਾ ਰਵੱਔ 

ਰਫਤਾ। ਭੂਸ ਦ ਵਾ ਆਉਣ ਅਤ ਭੁੜ ਰਭਰਣ ਰਈ ਇੱਏ ਭਾਂ ਏੱਢ। ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਂ ਏੱਢ ਅਤ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਉਨਹ ਾਂ ਦ 
ਵਾ ਆਉਣ ਰਈ ਏੁਗ ਵਾਧੂ ਰਭੰਟ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯ ਇਖਾਜ਼ਤ ਰਦ।  

੧੦੦ ਦੀ ੂਚੀ 
ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਣ ੰਫੰਧ ਫਾਯ ਏੁਗ ਅਰਖਸਾ ਰਔਆ ਰਖ ਦੀ ਇੱਏ ਰਜ਼ੰਭਵਾਯੀ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਸ? ਇੱਏ ਫ਼ਫ਼ ਦੀ ੂਔੀ ਾਧਾਯਨ ਤੁਸਾਡ ੰਫੰਧਾਂ ਫਾਯ 
ਸਯ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਜ਼ੰਭਵਾਯ ਸਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਾਧਨ ਸ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਰਸਰਾਂ ਸੀ ਰਖਸੜਾ ੰਫੰਧ ਾਨੰੂ ਔਾਸੀਦਾ ਸ ਉਸ ਰਦੱਤਾ 
ਸਇਆ ਸ "ਖਾ ਅਤ ਖਾ ਏ ਔਰ ਫਣਾ।" ਇਸ ਾਡ ਰਯਵਾਯ, ਰਭੱਤਯ, ੁਆਂਢੀ, ਰਸਮੀ ਅਤ ਰਸਾਠੀ ਸਨ – ਉਸ ਰਏ ਰਖਸੜ ਾਡ 
ਖੀਵਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਦ ਸਨ ਖਾਂ ਸ ਏਦਾ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਰਭਰ ਸਨ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰਏਾਂ ਦ ਔੰ ਬੰਡਾਯੀ ਸਣ ਨੇ ਰਸਰਾਂ ਸੀ ਾਡ ਖੀਵਨਾਂ ਨੰੂ ੁਣਾਤਭਏ 

ਔਰਰਆਂ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਵੱਡ ਰਸਰ ਏਦਭ ਨੰੂ ਯੱਰਐਆ ਸ। ਅਤ ਇਸ ੂਔੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਇੱਏ ਾਧਾਯਨ ਏਦਭ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ ਸੰੁਦਾ ਸ। 

ਰਏਰਯਆ {ਫ਼ ਰਭੰਟ} – ਏੀ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਸਯਏ ਨੇ ਅਰ ਫ਼ ਰਭੰਟ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਪਾਯਭ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ ਆਣ ੰਫੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ੂਔੀ 
ਬਯਨ ਰਈ ਭਾਂ ਏੱਰਢਆ ਸ। ਸਯਏ ਰਾਈਨ ਉੱਤ, ਇੱਏ ਨਾਭ ਰਰਐ ਅਤ ਰਪਯ ਉ ਰਵਅਏਤੀ ਦੀ ਆਤਰਭਏ ਰਥਤੀ ਉੱਤ ਵੀ ਰਨਸ਼ਾਨੀ ਰਾ, 

"ਔਰਾ" {ਏਈ ਰਖ ਤ ਤੁੀਂ ਰਵਸ਼ਵਾ ਏਯਦ ਸ ਰਏ ਉਸ ਰਸਰਾਂ ਸੀ ਇੱਏ ਰਮੂ ਦਾ ਔਰਾ ਸ}, "ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ" {ਏਈ ਖ ਤੁੀਂ ਰਵਸ਼ਵਾ ਏਯਦ ਸ 
ਰਏ ਅਖ ਰਮੂ ਦਾ ਔਰਾ ਨਸੀਂ ਸ} ਖਾਂ "ਅਰਆਤ।" 

ਖਏਯ ਭਾਂ ਐਤਭ ਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤ ਏਈ ਆਣੀ ੂਔੀ ਐਤਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਾਉਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਏ ਫਾਅਦ ਦ ਭੇਂ ਰਵੱਔ ਇ ਨੰੂ ਬਯ ਏਦਾ ਸ।  
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ਮਾਦ ਯਿੱ ਖ – ਤੁਸਾਡੀ ਫ਼ਫ਼ ਦੀ ੂਔੀ ਰਵੱਔ ਰਏ ਉਸ ਸਣ ਔਾਸੀਦ ਸਨ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁੀਂ ਖਾਣਦ ਸ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ੰਯਏ ਏਯਨਾ ਸ ਅਤ ਤੁਸਾਡਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਰ ਇੱਏ ਰਨਯੰਤਯ ੰਯਏ ਸ ਖਾਂ ਰੰਭ ਭੇਂ ਤੋਂ ੰਯਏ ਸ।  
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੧੦੦ ਦੀ ੂਚੀ 
 

1. ਖਨ ਦ  ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

 

1.    

 

ਔਰਾ 
 

ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ 
 

ਅਰਆਤ 

2.      ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

3.      ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

4.      ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

5.     ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

6.      ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

7.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

8.      ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

9.      ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

10.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

11.     ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

12.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

13.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

14.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

15.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

16.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

17.     ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

18.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

19.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

20.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

21.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

22.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

23.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

24.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

25.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

26.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

27.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

28.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

29.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

30.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

31.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 
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32.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

33.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

34.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

35.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

36.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

37.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

38.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

39.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

40.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

41.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

42.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

43.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

44.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

45.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

46.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

47.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

48.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

49.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

50.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

51.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

52.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

53.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

54.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

55.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

56.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

57.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

58.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

59.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

60.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

61.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

62.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

63.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

64.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

65.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 
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66.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

67.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

68.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

69.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

70.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

71.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

72.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

73.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

74.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

75.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

76.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

77.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

78.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

79.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

80.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

81.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

82.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

83.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

84.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

85.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

86.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

87.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

88.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

89.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

90.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

91.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

92.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

93.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

94.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

95.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

96.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

97.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

98.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

99.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 

100.    ਔਰਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ ਅਰਆਤ 
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ਲ਼ਨ ੦੩ 
ਇ ਸ਼ਨ ਦ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦਾ ਆਯਰਥਏ ਰਫੰਧ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਰਏਵੇਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔ ਸਯ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਨਵਸ਼ 

ਏਯਦਾ ਸ ਰਖਸੜ ਰਏ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਸਰਾਂ ਰਦੱਤਾ ਰਆ ਸ ਉ ਦ ਨਾਰ ਵਾਦਾਯ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਅੀਂ ਔਰ ਫਣਾਉਣ ਦ ਦ ਸਯ ਾਧਨਾਂ ਫਾਯ ਵੀ 
ਰੱਐਾਂ – ਰਯਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਨਆਂ ਅਤ ਫਰਤਭ ਦੀ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ। 

ਯਭਲ਼ੁਯ ਦੀ ਕਵਾਣੀ {ਇਿੰ ਜੀਰ} 

ਰਮੂ ਨੇ ਆਰਐਆ – "ਯ ਖਾ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਤੁਸਾਡ ਉੱਤ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਸ਼ਏਤੀ ਾ ਅਤ ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਅਯ ਾਯ ਮਸੂਰਦਮਾ ਅਤ ਾਭਰਯਮਾ 
ਰਵੱਔ ੋਂ ਧਯਤੀ ਦ ਫੰਨੇ ਤੀਏੁਯ ਭਯ ਵਾਸ ਸਵ।" 

ਰਮੂ ਨੇ ਆਣ ਔਰਰਆਂ ਰਵੱਔ ਫਸੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਵਸ਼ਵਾ ਏੀਤਾ ੀ, ਉ ਨੇ ਉ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ਬਯਾ ਏੀਤਾ ੀ। ਤਦ ਉ ਨੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੰਾਯ ਬਯ ਰਵੱਔ ਇਸ ਏਯਨ ਰਈ ਬਰਖਆ ੀ।  

ਇੱਥ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ {ਇੰਖੀਰ ਵੀ ਆਰਐਆ ਖਾਂਦਾ} ਨੰੂ ਦੱਣ ਦਾ ਏਈ "ਉੱਤਭ ਢੰ" ਨਸੀਂ ਸ, ਰਏਉਂਰਏ ਉੱਤਭ ਢੰ ਇ ਉੱਤ ਰਨਯਬਯ 

ਸਵਾ ਰਏ ਤੁੀਂ ਰਏ ਨਾਰ ਇਸ ਵੰਡ ਯਸ ਸ। ਸਯਏ ਔਰ ਨੰੂ ਇੱਏ ਅਰਖਸ ਢੰ ਰਵੱਔ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱਣਾ ਰੱਐਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ ਰਖਸੜੀ ਰਏ 

ਵਔਨ ਅਨੁਾਯ ੱਔ ਸ ਅਤ ਰਖਨਹ ਾਂ ਰਤਾਵਾਂ ਨਾਰ ਉਸ ਵੰਡ ਯਸ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੜਦਾ ਸ।  

ਯਭਲ਼ੁਯ ਦੀ ਕਵਾਣੀ – ਵਯਲ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਨਆ ਂ
ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਐੁਸ਼ਐਫਯੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਏ ਢੰ ਰਯਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰ ਏ ਏਸਾਣੀ ਦੀ ਦੱਣ ਦ ਦੁਆਯਾ ਸ – ਭਨੱੁਐ ਖਾਤੀ ਦ ਅਯੰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਏ ਇ 

ਮੁੱ  ਦ ਅੰਤ ਤੱਏ। 

ਖਦੋਂ ਅੀਂ ਇ ਢੰ ਨਾਰ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱਦ ਸਾਂ, ਅੀਂ ਇ ਨੰੂ ਰੰਭਾ ਖਾਂ ਕਟਾ, ਰਵਥਾਯ ੂਯਵਏ ਖਾਂ ਰਯਪ ਭੱੁਐ ੱਰਾਂ ਵਾਰੀ ਫਣਾ 
ਏਦ ਸਾਂ ਯ ਇਸ ਦਾ ਉ ਰਵਅਏਤੀ ਦ ੱਰਬਆਔਾਯ ਨਾਰ ਖੁੜੀਆਂ ਸਣ ਖ ੁਣਦਾ ਸ। 

ਵੱਐ-ਵੱਐ ੱਰਬਆਔਾਯਾਂ ਅਤ ੰਾਰਯਏ ਨਜ਼ਯੀ ਰਵੱਔ ਉ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਦੱਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ, ਤੁੀਂ ਸੱਥਾਂ ਦ ੰਏਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਯਤੋਂ 
ਏਯ ਏਦ ਸ ਰਖਸੜਾ ਰਏ ਰੱਐਣ ਅਤ ਰਐਾਉਣ ਨੰੂ ਐਾ ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ।  

ਇੱਥ ਐੁਸ਼ਐਫਯੀ ਦ ਫਾਯ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਸ: 

"ਆਦ ਰਵੱਔ, ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ੂਯ ੰਾਯ ਨੰੂ ਅਤ ਖ ਏੁਗ ਵੀ ਇ ਰਵੱਔ ਉਸ ਬ ਫਣਾਇਆ। ਉ ਨੇ ਰਸਰ ਆਦਭੀ ਅਤ ਰਸਰੀ ਯਤ ਨੰੂ 

ਫਣਾਇਆ। ਉ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਏ ਫਸੁਤ ਸਣ ਫਾ ਰਵੱਔ ਯੱਰਐਆ। ਉ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਰਯਵਾਯ ਦਾ ਰਸੱਾ ਫਣਾਇਆ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਇੱਏ 

ੂੜਹ ੰਫੰਧ ਯੱਰਐਆ। ਉ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਰਈ ਖੀਵਨ ਰਫਤਾਉਣ ਵਾਤ ਉਤੰਨ ਏੀਤਾ ੀ। ਭਤ ਵਯੀ ਉੱਥ ਏਈ ਔੀਖ ਨਸੀਂ ੀ।  

"ਇੱਥੋਂ ਤੱਏ ਰਏ ਰੱਧ ਥਾਨ ਰਵੱਔ ਵੀ, ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰਵਯੱੁਧ ਰਵਦਯਸ ਏੀਤਾ ਅਤ ਾ ਅਤ ਦੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ੰਾਯ ਦ ਰਵੱਔ ਰ ਆਇਆ। 
ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਫਾ ਦ ਰਵੱਔੋਂ ਏੱਢ ਰਦੱਤਾ। ਆਦਭੀ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰਵਔਏਾਯ ਰਯਸ਼ਤਾ ਟੁੱ ਟ ਰਆ ੀ। ਸੁਣ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਾਸਭਣਾ 
ਏਯਨਾ ੀ। 

"ਏਈ  ਾਰਾਂ ਤੱਏ, ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ੰਾਯ ਦ ਰਵੱਔ ਆਦ ੰਦਸ਼ ੁਣਾਉਣ ਵਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਬਖਣਾ ਖਾਯੀ ਯੱਰਐਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਉ ਦਾ ਾ 
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ਮਾਦ ਏਯਾਇਆ ਯ ਉ ਨੰੂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਵਾਦਾਯੀ ਅਤ ੰਾਯ ਰਵੱਔ ਭੁਏਤੀਦਾਤ ਨੰੂ ਬਖਣ ਫਾਯ ਵੀ ਦੱਰਆ। ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ ਯਭਸ਼ੁਯ ਅਤ ਭਨੱੁਐ 

ਦ ਰਵਔਏਾਯ ਫੰਦ  ਰਯਸ਼ਤ ਨੰੂ ਫਸਾਰ ਏਯਾ। ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਭਤ ਤੋਂ ਕੁਡਾਵਾ। ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ ਦੀਏ ਖੀਵਨ ਦਵਾ ਅਤ ਦਾ ਰਈ 

ਭਨੱੁਐ ਦ ਨਾਰ ਸਵਾ। 

"ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਨਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਆਯ ਏੀਤਾ ਰਏ ਖਦੋਂ ਭਾਂ ਸੀ ੀ, ਉ ਨੇ ਆਣਾ ੱੁਤਯ ੰਾਯ ਦ ਰਵੱਔ ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ ਸਣ ਦ ਰਈ ਬਰਖਆ। 

"ਰਮੂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦਾ ੱੁਤਯ ੀ। ਉਸ ੰਾਯ ਦ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਏੁਆਯੀ ਤੋਂ ਦਾ ਸਇਆ ੀ। ਉ ਨੇ ਇੱਏ ਰੱਧ ਖੀਵਨ ਰਫਤਾਇਆ। ਉ ਨੇ ਏਦ ਵੀ 
ਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ। ਰਮੂ ਨੇ ਯਭਸ਼ੁਯ ਫਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰਐਾਇਆ। ਉ ਨੇ ਆਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਏਤੀ ਰਵਐਾਉਂਦ ਸ ਫਸੁਤ ਾਯ ਔਭਤਏਾਯ ਏੀਤ। ਉ ਨੇ 

ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਏੱਰਢਆ। ਉ ਨੇ ਫਸੁਤ ਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਔੰਾ ਏੀਤਾ। ਉ ਨੇ ਅੰਰਨਹ ਆਂ ਨੰੂ ਵਐਣ ਵਾਰਾ ਫਣਾਇਆ। ਉ ਨੇ 

ਫਰਰਆਂ ਨੰੂ ੁਣਨ ਵਾਰਾ ਫਣਾਇਆ। ਉ ਨੇ ਰੰਰਓਆਂ ਨੰੂ ਔਰਾਇਆ। ਰਮੂ ਨੇ ਭੁਯਰਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਖੀਉਂਦਾ ਏੀਤਾ ੀ। 

"ਫਸੁਤ ਾਯ ਧਾਯਰਭਏ ਆੂ ਰਮੂ ਦ ਏਾਯਨ ਡਯ  ਅਤ ਈਯਐਾ ਨਾਰ ਬਯ  ਨ। ਉਸ ਉ ਨੰੂ ਭਾਯਨਾ ਔਾਸੰੁਦ ਨ। ਰਏਉਂ ਖ ਉ ਨੇ ਏਦ 
ਵੀ ਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ੀ, ਰਮੂ ਨੰੂ ਭਯਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ੀ। ਯ ਉ ਨੇ ਇੱਏ ਫਰੀਦਾਨ ਵਖੋਂ ਾਡ ਬਨਾਂ ਰਈ ਭਯਨਾ ਔੁਰਣਆ। ਉ ਦੀ 
ਏਸ਼ਟਦਾਇਏ ਭਤ ਨੇ ਭਨੱੁਐਖਾਤੀ ਦ ਾਾਂ ਨੰੂ ਢੱਏ ਰਦੱਤਾ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਰਮੂ ਏਫਯ ਦ ਰਵੱਔ ਦਪਨਾਇਆ ਰਆ ੀ। 

"ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਰਮੂ ਦ ਫਰੀਦਾਨ ਨੰੂ ਵਰਐਆ ਅਤ ਇ ਨੰੂ ਵੀਏਾਯ ਏੀਤਾ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਰਮੂ ਨੰੂ ਤੀਖ ਰਦਨ ਭੁਯਰਦਆਂ ਦ ਰਵੱਔੋਂ ਖੀਉਂਦਾ ਏਯਨ ਦ 
ਦੁਆਯਾ ਆਣੀ ਵਰਏਰਤੀ ਨੰੂ ਰਵਐਾਇਆ ੀ। 

ਖਏਯ ਅੀਂ ਆਣ ਰਦਰਾਂ ਰਵੱਔ ਰਵਸ਼ਵਾ ਏਯੀ ਰਏ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਰਮੂ ਨੰੂ ਭੁਯਰਦਆਂ ਰਵੱਔੋਂ ਖੀਉਂਦਾ ਏੀਤਾ, ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਾਡਾ ਰਬੂ – ਾਡਾ ਸਾਏਭ 

ਅਤ ਯਾਖਾ – ਏਯਏ ਵੀਏਾਯ ਏਯੀ – ਅੀਂ ਫਔਾ ਖਾਵਾਂ। ਰਵਸ਼ਵਾੀ ਸੰੁਦ ਸ ਅੀਂ ਖੀਉਣ ਦ ਾਡ ਾੀ ਯਾਸ ਤੋਂ ਭੁੜਦ ਸਾਂ ਅਤ ਰਮੂ ਦ 
ਨਾਭ ਰਵੱਔ ਫਰਤਭਾ ਾਉਂਦ ਸਾਂ, ਾਣੀ ਰਵੱਔ ਦਪਨਾ ਖਾਂਦ, ਾਡ ੁਯਾਣ ਖੀਵਨਾਂ ਰਈ ਭਯ ਖਾਂਦ ਸਾਂ, ਅਤ ਾਣੀ ਤੋਂ ਖੀਉਂਦ ਏੀਤ ਖਾਂਦ ਸਾਂ ਰਖਵੇਂ 
ਰਏ ਰਮੂ ਭੁਯਰਦਆਂ ਦ ਰਵੱਔੋਂ ਇੱਏ ਨਵੇਂ ਖੀਵਨ ਦ ਰਈ ਖੀ ਉੱਰਠਆ ੀ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਾਨੰੂ ਾਡ ਾਯ ਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਪ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ 
ਨੰੂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰੱਕ ਔੱਰਣ ਰਈ ਾਨੰੂ ਮ ਏਯਨ ਰਈ ਾਡ ਅੰਦਯ ਯਰਸਣ ਨੰੂ, ਅਤ ਾਨੰੂ ਵਾ ਉ ਦ ਰਯਵਾਯ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਵਾਯ ਪਯ 

ਰਰਆਉਣ ਰਈ ਬਖਦਾ ਸ।  

"ਖਦੋਂ ਰਮੂ ਭੁਯਰਦਆਂ ਦ ਰਵੱਔੋਂ ਖੀ ਉੱਰਠਆ, ਉ ਨੇ ਫ਼ ਰਦਨ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਰਫਤਾ ਨ। ਰਮੂ ਨੇ ਉ ਦ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਸਯ ਖਹਾ ਖਾਣ ਅਤ ਉ ਦੀ 
ਭੁਏਤੀ ਨੰੂ ੰਾਯ ਰਵੱਔ ਸਯਏ ਨੰੂ ਦੱਣ ਦ ਰਈ ਬਰਖਆ ੀ।  

"ਰਮੂ ਨੇ ਆਰਐਆ – ਖਾ ਅਤ ਖਾ ਏ ਾਯੀਆਂ ਏਭਾਂ ਨੰੂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਤਾ, ੱੁਤਯ ਅਤ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਉੱਤ ਫਰਤਭਾ ਰਦੰਦ ਸ ਭਯ 
ਔਰ ਫਣਾ; ਅਤ ਾਯ ਸੁਏਭਾਂ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਐਾ। ਭੈਂ ਖੁੱ  ਦ ਅੰਤ ਤੱਏ ਦਾ ਰਈ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਸਵਾਂਾ। ਰਮੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਐਾਂ 
ਦ ਾਸਭਣ ਸੀ ਉਤਾਂਸ ਔੁੱ ਏ ਰਰਆ ਰਆ ੀ। 

"ਇੱਏ ਰਦਨ, ਰਖ ਤਯਹਾਂ ਰਮੂ ਉਤਾਂਸ ਔੁੱ ਰਏਆ ਰਆ ੀ ਉ ਤਯਹਾਂ ਸੀ ਵਾ ਆਵਾ। ਉਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੀਏ ਜ਼ਾ ਦਵਾ ਰਖੰਨਾ ਨੇ ਉ ਨੰੂ ਰਆਯ 

ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਅਤ ਉ ਦੀ ਆਰਆ ਨਸੀਂ ਭੰਨੀ ੀ। ਉਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਰਈ ਰਰਸਣ ਏਯਾ ਅਤ ਇਨਾਭ ਦਵਾ ਰਖਨਹ ਾਂ ਉ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏੀਤਾ ਅਤ 
ਉ ਦੀ ਆਰਆ ਭੰਨੀ ੀ। ਅੀਂ ਇੱਏ ਨਵੇਂ ਅਏਾਸ਼ ਅਤ ਇੱਏ ਨਵੀਂ ਧਯਤੀ ਰਵੱਔ ਦਾ ਰਈ ਉ ਦ ਨਾਰ ਖੀਵਨ ਰਫਤਾਵਾਂ।  

"ਭੈਂ ਭਯ ਾਾਂ ਰਈ ਰਮੂ ਦ ਏੀਤ ਫਰੀਦਾਨ ਤ ਰਵਸ਼ਵਾ ਏੀਤਾ ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਸ। ਉ ਨੇ ਭਨੰੂ ਾਪ ਏੀਤਾ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ 
ਰਯਵਾਯ ਦ ਇੱਏ ਭੈਂਫਯ ਵਖੋਂ ਭਨੰੂ ਫਸਾਰ ਏੀਤਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਅਤ ਭੈਂ ਉ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯਦਾ ਸਾਂ ਅਤ ਦਾ ਰਈ ਉ ਦ ਯਾਖ 

ਰਵੱਔ ਉ ਦ ਨਾਰ ਯਸਾਂਾ। 
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"ਯਭਸ਼ੁਯ ਤੁਸਾਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਔਾਸੰੁਦਾ ਸ ਰਏ ਤੁੀਂ ਵੀ, ਇ ਇਨਾਭ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯ। ਏੀ ਤੁੀਂ ਸੁਣ ਇ ਵਰ ਏਯਨਾ ਔਾਸੰੁਦ ਸ? 

ਵਕਵਯਆ { ਰਭੰਟ} – ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਦ ਭੂਸਾਂ ਰਵੱਔ ਔਰ ਖਾ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱਣ ਦਾ  ਰਭੰਟ ਤੱਏ ਅਰਬਆ ਏਯ। ਆਣੀ 
ਫ਼ਫ਼ ਦੀ ੂਔੀ ਦ ਰਵੱਔੋਂ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਔੁਣ ਰਖਨਹ ਾਂ ਤ ਤੁੀਂ "ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ" ਖਾਂ "ਅਰਆਤ" ਏਯਏ ਰਨਸ਼ਾਨੀ ਰਾਈ ਸਈ ਸ। ਰਏ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ੰਖ ਰਏਾਂ 
ਰਵੱਔੋਂ ਸਯਏ ਦਾ ਰਵਐਾਵਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਸ, ਅਤ ਇੱਏ ਅਰਖਸ ਢੰ ਰਵੱਔ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱਣ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯ ਖ ਰਏ ਤੁੀਂ ਔਦ ਸ ਰਏ 

ਉ ਐਾ ਰਵਅਏਤੀ ਦੀ ਭਗ ਰਵੱਔ ਆਵਾ। 

ਤੁੀਂ ਰਖ ਨਾਰ ਵੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਵੰਡ ਯਸ ਸ ਉ ਰਈ ਰਯਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਨਆਂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਖਾਂ ਖ ਤੁੀਂ ਔਦ ਸ ਰਏ ਉ ਰਈ ਏੰਭ ਏਯਦ ਉ ਢੰ 

ਰਵੱਔ ਏਸਾਣੀ ਦੱ ਏਦ ਸ। ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਦ ਸ, ਬੂਰਭਏਾ ਫਦਰ। ਰਏ ਸਯ ਦੀ ੰਖ ਰਏਾਂ ਦੀ ੂਔੀ ਰਵੱਔੋਂ ਇੱਏ ਸਣ ਦੀ ਬੂਰਭਏਾ 
ਰਨਬਾ। ਖਦੋਂ ਤੱਏ ਤੁੀਂ ਭਾਤ ਏਯਦ ਸ, ਤੁੀਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਦੱਣ ਦ ਮ ਸਵ।  

ਫਵਤਭਾ 
ਰਮੂ ਨੇ ਆਰਐਆ – "ਖਾ ਅਤ ਖਾ ਏ ਾਯੀਆਂ ਏਭਾਂ ਨੰੂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਤਾ, ੱੁਤਯ ਅਤ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਉੱਤ ਫਰਤਭਾ ਰਦੰਦ ਸ ਭਯ 
ਔਰ ਫਣਾ..." 

ਫਰਤਭਾ – ਖਾਂ ਭੂਰ ਮੂਨਾਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਰਵੱਔ ਫਟੀਖ – ਦਾ ਅਯਥ ਤਯ ਸਣਾ ਖਾਂ ਰਵੱਔ ਡੁੱ ਫ ਖਾਣਾ ਸ – ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਏੱੜਾ ਯੰਦ ਸ 
ਅਤ ਇਸ ਯੰ ਰਵੱਔ ਡੁਫਇਆ ਖਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਰਪਯ ਫਦਰਰਆ ਸਇਆ ਫਾਸਯ ਰਨੈੱਏਰਦਾ ਸ। ਫਰਤਭਾ ਇੱਏ ਨਵੇਂ ਖੀਵਨ ਦੀ ਇੱਏ ਤਵੀਯ ਸ, 
ਰਮੂ ਦ ਯੂ ਰਵੱਔ ਤਯ ਸਣਾ, ਯਭਸ਼ੁਯ ਰਈ ਆਰਆਏਾਯੀ ਦ ਰਵੱਔ ਫਦਰ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਾ ਰਈ ਾਡੀ ਭਤ ਦੀ ਇੱਏ ਤਵੀਯ ਸ, ਠੀਏ ਰਖਵੇਂ 
ਰਏ ਰਮੂ ਾਡ ਾਾਂ ਰਈ ਭਯ ਰਆ ੀ; ਾਡ ੁਯਾਣ ਖੀਵਨ ਦਾ ਦਪਨਾਇਆ ਖਾਣਾ, ਠੀਏ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਰਮੂ ਦਪਨਾਇਆ ਰਆ ੀ; ਭੀਸ ਰਵੱਔ 

ਇੱਏ ਨਵੇਂ ਖੀਵਨ ਰਵੱਔ ਭੁੜ ਖਨਭ, ਠੀਏ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਰਮੂ ਖੀ ਉੱਰਠਆ ਅਤ ਅੱਖ ਖੀਉਂਦਾ ਸ। ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਏਦ ਵੀ ਰਸਰਾਂ ਰਏ ਨੰੂ ਫਰਤਭਾ ਨਸੀਂ 
ਰਦੱਤਾ ਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਯਾਉਣਾ ਰਤੀਤ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਸਣਾ ਨਸੀਂ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। ਇੱਥ ਏੁਗ ਾਧਾਯਨ ਏਦਭ ਸਨ: 

. ਰਖੱਥ ਰਏਤ ਾਣੀ ਐੜਾ ਉਸ ਥਾਨ ਰੱਬ, ਰਖਸੜਾ ਰਏ ੱਟ-ੱਟ ਨਾ ਡੂੰ ਾ ਸਵ ਰਏ ਉ ਰਵੱਔ ਨਵਾਂ ਔਰਾ ਡੁੱ ਫ ਏ। ਇਸ ਇੱਏ ਤਰਾਫ, 

ਨਦੀ, ਗੀਰ ਖਾਂ ਭੰੁਦਯ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਇਸ ਇੱਏ ਨਸਾਉਣ ਦਾ ਟੱਫ ਖਾਂ ਏਈ ਸਯ ਾਣੀ ਇਏੱਠਾ ਸਣ ਦਾ ਥਾਨ ਸ ਏਦਾ ਸ। 

. ਔਰਾ ਆਣ ਸੱਥਾਂ ਨਾਰ ਤੁਸਾਡਾ ਇੱਏ ਸੱਥ ਪੜ ਰਵ ਅਤ ਤੁੀਂ ਦੂਖ ਸੱਥ ਨਾਰ ਉ ਦ ਰੱਏ ਨੰੂ ਸਾਯਾ ਰਦ। 

. ਇਸ ਰਨਸ਼ਰਔਤ ਏਯਨ ਰਈ ਉਸ ਆਣ ਪਰ ਨੰੂ ਭਗਦ ਸਨ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਦ ਰਸ਼ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੱੁਕ। 

  "ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਬੂ ਰਮੂ ਨੰੂ ਆਣਾ ਰਬ ੂਅਤ ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ ਏਯਏ ਏਫੂਰ ਏੀਤਾ ਸ? 

  "ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਣਾ ਫਾਏੀ ਦਾ ਖੀਵਨ ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਯਾਖਾ ਭੰਨ ਏ ਵਾ ਏਯ ਅਤ ਆਰਆ ਭੰਨ ?" 

. ਖਏਯ ਉਸ ਦਸਾਂ ਦਾ "ਸਾਂ," ਰਵੱਔ ਉੱਤਯ ਰਦੰਦ ਸਨ, ਤਦ ਏੁਗ ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਐ: 

"ਰਏਉਂ ਖ ਤੁੀਂ ਰਬੂ ਰਮੂ ਰਵੱਔ ਆਣ ਰਵਸ਼ਵਾ ਦਾ ਇਏਯਾਯ ਏਯਦ ਸ, ਭੈਂ ਸੁਣ ਤੁਸਾਨੰੂ ਰਤਾ, ੱੁਤਯ, ਅਤ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਦ 
ਨਾਭ ਰਵੱਔ ਫਰਤਭਾ ਰਦੰਦਾ ਸਾਂ।" 

. ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ਰਵੱਔ ਖਾਣ, ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਡੁੱ ਫ ਖਾਣ ਅਤ ਰਪਯ ਰੱਠ ਤੋਂ ਸਾਯਾ ਦ ਏ ਉਤਾਂਸ ਆਉਣ ਰਵੱਔ ਭਦਦ ਏਯ। 
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ਵਧਾਈ ਸਵ! ਤੁੀਂ ਰਮੂ ਦ ਇੱਏ ਨਵੇਂ ਔਰ ਨੰੂ ਫਰਤਭਾ ਰਦੰਦਾ ਸ – ਵਯ ਦਾ ਇੱਏ ਨਵਾਂ ਨਾਰਯਏ – ਖੀਉਂਦ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਇੱਏ ਨਵੀਂ 
ੰਤਾਨ। ਇਸ ਸੁਣ ਖਸ਼ਨ ਭਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਏ ਭਾਂ ਸ।  

ਭਵਿੱ ਤਲੂਯਣ ਚਤਾਲਨੀ – ਤੁਸਾਡਾ ਭੂਸ ਸ਼ਨ ਫ਼ ਰਵੱਔ ਰਬੂ ਬਖ ਦਾ ਖਸ਼ਨ ਭਨਾ ਰਯਸਾ ਸਵਾ। ਵਤਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ (ਯਟੀ 
ਅਤ ਭ/ਖੂ)। 
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ਲ਼ਨ ੦੪ 
ਇ ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਮਖਨਾ ਸ ਰਏ ਸਯਏ ਔਰਾ ੁਣਾਤਭਏ ਵਾਧਾ ਏਯ! ਅੀਂ ਇਸ ਐਖਾਂ ਰਏ ਏਈ ਵਾਯ ਬ ਤੋਂ 
ਵਾਦਾਯ ਔਰਾ ਬ ਤੋਂ ਕਟ ਰਤੀਤ ਸੰੁਦ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਅਤ, ਅੀਂ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰਯਵਾਯ ਰਵੱਔ ਾਧਾਯਨ ਾਡੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱਣ 

ਵਯ ਾਧਾਯਨ ਾਧਨ ਵਾਂਓ ਸੀ ੱਦਾ ਦਣ ਰਈ ਇੱਏ ਸਯ ਵੱਡ ਾਧਨ ਨੰੂ ਰੱਐਾਂ। 

੩-ਵਭਿੰ ਟ ਦੀ ਗਲਾਵੀ 
ਰਮੂ ਨੇ ਆਣ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਆਰਐਆ – "ਤੁੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ੱਰਾਂ ਦ ਵਾਸ ਸ।" 

ਰਮੂ ਦ ਔਰ ਸੰੁਦ ਸ, ਅੀਂ "ਵਾਸ" ਸਾਂ – ਉ ਰਬਾਵ ਦੀ "ਵਾਸੀ ਰਦੰਦ ਸ" ਰਖਸੜਾ ਰਏ ਰਮੂ ਨੇ ਾਡ ਖੀਵਨਾਂ ਉੱਤ ਾਇਆ ੀ। ਯਭਸ਼ੁਯ 

ਨਾਰ ਤੁਸਾਡ ੰਫੰਧ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡੀ ਵਾਸੀ ਆਰਐਆ ਖਾਂਦਾ ਸ। ਸਯ ਰਏ ਦੀ ਇੱਏ ਏਸਾਣੀ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਤੁਸਾਡੀ ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ ਤੁਸਾਡ 
ਅਰਬਆ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਸ। 

ਇੱਥ ਤੁਸਾਡੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਆਏਾਯ ਦਣ ਦ ਰਈ ਫਅੰਤ ਢੰ ਸਨ, ਯ ਇੱਥ ਏੁਗ ਢੰ ਸਨ ਰਖਸੜ ਰਏ ਅੀਂ ਵਐ ਸਨ ਰਏ ਉਸ ਵਧੀਆ ਏੰਭ ਏਯਦ 
ਸਨ: 

• ਇਿੱ ਕ ਾਧਾਯਨ ਲਾਕ – ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਾਧਾਯਨ ਵਾਏ ਰਵੱਔ ਦੱ ਏਦ ਸ ਰਏ ਤੁੀਂ ਰਏਉਂ ਰਮੂ ਦ ਰੱਕ ਔੱਰਦ ਸ। ਇਸ ਇੱਏ ਰਫਰਏੁਰ ਨਵੇਂ 
ਰਵਸ਼ਵਾੀ ਰਈ ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ।  

• ਵਵਰਾਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਵਲਿੱ ਚ – ਤੁੀਂ "ਰਸਰਾਂ" ਅਤ "ਫਾਅਦ" ਰਵੱਔ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਵੰਡ ਏਦ ਸ – ਰਮੂ ਨੰੂ ਖਾਣਨ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ 
ਤੁਸਾਡਾ ਖੀਵਨ ਰਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ੀ ਅਤ ਸੁਣ ਤੁਸਾਡਾ ਖੀਵਨ ਰਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸ। ਾਧਾਯਨ ਅਤ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ। 

• ਨਾਰ ਅਤ ਵਫਨਾ – ਤੁੀਂ ਆਣੀ "ਨਾਰ" ਅਤ "ਰਫਨਾ" ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਵੰਡ ਏਦ ਸ – "ਰਮੂ ਨਾਰ" ਤੁਸਾਡਾ ਖੀਵਨ ਰਏਵੇਂ ਦਾ ਸ ਅਤ 
"ਉ ਤੋਂ ਰਫਨਾ" ਇਸ ਰਏਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾ। ਏਸਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ੰਏਯਣ ਠੀਏ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਕਟੀ ਉਭਯ ਰਵੱਔ ਰਬੂ ਦ ਏਰ 

ਆ ੀ। 

ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਵੰਡਦ ਸ, ਇ ਨੰੂ ਇੱਏ ਰਤੰਨ-ਰਸੱ ਦੀ ਰੀਰਏਰਯਆ ਦ ਰਸੱ ਵਖੋਂ ਔਣਾ ਸਾਇਏ ਸੰੁਦਾ ਸ: 

• ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਵਾਣੀ – ਰਖ ਰਵਅਏਤੀ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ੱਰ ਏਯ ਯਸ ਸ ਉ ਨੰੂ ਆਣੀ ਆਤਰਭਏ ਮਾਤਯਾ ਫਾਯ ਦੱਣ ਰਈ ਏਸ। 

• ਤੁਵਾਡੀ ਕਵਾਣੀ – ਤਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਅਨੁਬਵ ਦੁਆਰ ਆਏਾਯ ਰੈਂਦੀ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ੁਣਾ। 

• ਯਭਲ਼ੁਯ ਦੀ ਕਵਾਣੀ – ਅੰਤ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਅਰਖਸ ਢੰ ਰਵੱਔ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਵੰਡ ਰਖਸੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਦਰਸ਼ਟੀਏਣ, ਭੱੁਰਾਂ ਅਤ 
ਰਾਥਰਭਏਤਾਵਾਂ ਨਾਰ ੰਫੰਰਧਤ ਸੰੁਦੀ ਸ। 

ਤੁਸਾਡੀ ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਰੰਭੀ ਸਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ ਖਾਂ ਫਸੁਤ ਾਯ ਰਨਸ਼ਰਬਾਵੀ ਵਯਵ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ। ਅਰ ਰਵੱਔ, ਆਣੀ 
ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਰਯਪ ਰਬ  ਰਭੰਟ ਦੀ ਯੱਐਣਾ ਰਸ਼ਨਾਂ ਰਈ ਅਤ ਡੂੰ ੀ ੱਰਫਾਤ ਦ ਰਈ ਭਾਂ ਦਵਾ।  

ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਰਔੰਰਤਤ ਸ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਏਯਨੀ ਸ – ਤਾਂ ਇ ਨੰੂ ਾਧਾਯਨ ਸੀ ਯੱਐ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਖੀਵਨਾਂ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਰਈ ਤੁਸਾਡੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ 

ਵਯਤ ਏਦਾ ਸ, ਯ ਮਾਦ ਯੱਐ – ਤੁੀਂ ਸੀ ਇ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਦੱਣਾ ਸ।  

ਵਕਵਯਆ { ਰਭੰਟ} – ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਭੂਸਾਂ ਦ ਰਵੱਔ ਔਰ ਖਾ ਆਣੀ ਵਾਸ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਦ ਸ ਅਰ  ਰਭੰਟ ਐਯਔ ਏਯ। 
ਤੁਸਾਡੀ ਫ਼ਫ਼ ਦੀ ੂਔੀ ਰਵੱਔ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਔੁਣ ਰਖਨਹ ਾਂ ਤ ਤੁੀਂ "ਅਰਵਸ਼ਵਾੀ" ਖਾਂ "ਅਰਆਤ" ਏਯਏ ਰਨਸ਼ਾਨੀ ਰਾਈ ੀ। ਰਏ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ੰਖਾਂ ਰਏਾਂ 
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ਦੀ ਬੂਰਭਏਾ ਰਵਐਾਵਾ ਏਯਨ ਰਈ ਨਾਰ ਰ, ਅਤ ਇੱਏ ਅਰਖਸ ਢੰ ਰਵੱਔ ਆਣੀ ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯ ਖ ਤੁੀਂ ਔਦ ਸ ਰਏ ਉ ਐਾ 

ਰਵਅਏਤੀ ਨੰੂ ਭਗ ਆਵਾ। 

ਤੁੀਂ ਉਤਾਂਸ ਰਵਥਾਯ ਰਦੱਤ  ਰਏ ਵੀ ਨਭੂਨੇ ਰਵੱਔੋਂ ਏਈ ਖਾਂ ਸਯ ਢੰ ਨੰੂ ਇਤਭਾਰ ਏਯ ਏਦ ਸ ਖ ਤੁੀਂ ਔਦ ਸ ਰਏ ਰਖ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਵੰਡ 

ਯਸ ਉ ਰਈ ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਸ। ਤੁਸਾਡ ਅਰਬਆ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬੂਰਭਏਾ ਫਦਰ। ਰਏ ਸਯ ਦੀ ੂਔੀ ਦ  ਰਏਾਂ ਰਵੱਔੋਂ ਇੱਏ ਸਣ ਦੀ ਬੂਰਭਏਾ ਰਨਬਾ। 
ਖਦੋਂ ਤੱਏ ਤੁੀਂ ਭਾਤ ਏਯ, ਤੁਸਾਨੰੂ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ  ਰਭੰਟਾਂ ਦੀ ਖਾਂ ਇ ਤੋਂ ਕਟੀ ਯੱਐਣੀ ਸ। 

ਰਬ ੂਬਜ 
ਰਮੂ ਨੇ ਆਰਐਆ – "ਉਸ ਖੀਉਂਦੀ ਯਟੀ ਖ ਵਯੋਂ ਉੱਤਯੀ  ਭੈਂ ਸਾਂ। ਖ ਏਈ ਇ ਯਟੀਓਂ ਏੁਗ ਐਾਵ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੀਏ ਖੀਉਂਦਾ ਯਸਾ ਖ ਯਟੀ 
ਭੈਂ ਰਦਆਂਾ  ਭਯਾ ਭਾ ਸ ਰਖਸੜਾ ਖਤ ਦ ਖੀਉਣ ਰਈ ਭੈਂ ਰਦਆਂਾ।" 

ਰਵੱਤਯ ਭਖ ਖਾਂ "ਰਬੂ ਬਖ" ਾਡ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ੰਫੰਧ ਅਤ ਰਮੂ ਨਾਰ ਰਨਯੰਤਯ ਰਯਸ਼ਤ ਦ ਖਸ਼ਨ ਭਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਏ ਢੰ ਸ। ਇੱਥ ਖਸ਼ਨ ਭਨਾਉਣ 

ਦ ਏੁਗ ਾਧਾਯਨ ਢੰ ਸਨ— 

ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਰਮੂ ਦ ਦ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਇਏੱਠੇ ਏਯਦ ਸ, ਸ਼ਾਂਤ ਭਨਨ ਰਵੱਔ, ਔੁੱ ਔਾ ਆਣ ਾਾਂ ਦਾ ਇਏਯਾਯ ਏਯਦ ਸ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ। ਖਦੋਂ 
ਤੁੀਂ ਰਤਆਯ ਸ ਖਾਂਦ, ਰਏ ਨੰੂ ਰਵੱਤਯ ਸ਼ਾਤਯ ਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਾਂ ਨੰੂ ੜਹਨ ਰਈ ਏਸ— 

"ਭੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ੱਰ ਰਬੂ ਤੋਂ ਾਈ ੀ ਰਖਸੜੀ ਤੁਸਾਨੰੂ ੌਂ ਰਦੱਤੀ ਬਈ ਰਬੂ ਰਮੂ ਨੇ ਰਖ ਯਾਤ ਉਸ ਪੜਵਾਇਆ ਰਆ ੀ ਯਟੀ ਰਈ। ਅਤ 
ਸ਼ੁਏਯ ਏਯ ਏ ਤੜੀ ਅਤ ਰਏਸਾ, ਇਸ ਭਯਾ ਯੀਯ ਸ ਖ ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਸ। ਭਯੀ ਮਾਦੀਯੀ ਰਈ ਇਸ ਏਰਯਆ ਏਯ।" 

 ਏੁਰਯੰਥੀਆਂ :- 

ਉ ਯਟੀ ਨੰੂ ਰਦ ਰਖਸੜੀ ਰਏ ਤੁੀਂ ਆਣ ਭੂਸ ਰਈ ਅਰੱ ਯੱਐੀ ਸਈ ਸ। ਅੱ ੜਹਨਾ ਖਾਯੀ ਯੱਐ— 

"ਇ ਤਯਾਂ ਉ ਨੇ ਬਖਨ ਐਾਣ ਦ ਰੱਕੋਂ ਰਆਰਾ ਬੀ ਰਰਆ ਅਤ ਰਏਸਾ ਖ ਇਸ ਰਆਰਾ ਭਯ ਰਸੂ ਰਵੱਔ ਨਵਾਂ ਨੇਭ ਸ। ਖਦ ਏਦ ਤੁੀਂ 
ਇਸ ਨੰੂ ੀਵ ਤਾਂ ਭਯੀ ਮਾਦੀਯੀ ਰਈ ਇਸ ਏਰਯਆ ਏਯ।" 

 ਏੁਰਯੰਥੀਆਂ : 

ਖ ਭ ਖਾਂ ਖੂ ਤੁੀਂ ਆਣ ਭੂਸ ਰਈ ਅੱਡ ਯੱਰਐਆ ੀ ਉ ਨੰੂ ਵੰਡ, ਅਤ ੀ। ਇ ਵਔਨ ਨਾਰ ਭਾਤ ਏਯ— 

"ਰਏਉਂਰਏ ਖਦ ਏਦ ਤੁੀਂ ਇਸ ਯਟੀ ਐਾ ਅਤ ਰਆਰਾ ੀ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਰਬ ੂਦੀ ਭਤ ਦਾ ਯਔਾਯ ਏਯਦ ਯਰਸੰਦ ਸ ਖਦ ਤੀਏਯ ਉਸ ਨਾ ਆਵ।" 

ਏੁਰਯੰਥੀਆਂ : 

ਰਾਯਥਨਾ ਖਾਂ ਬਖਨ ਾਉਣ ਨਾਰ ਖਸ਼ਨ ਭਨਾ। ਤੁੀਂ ਰਬੂ ਬਖ ਦ ਰਵੱਔ ਰਸੱਾ ਰਰਆ ਸ। ਤੁੀਂ ਉ ਦ ਸ, ਅਤ ਉਸ ਤੁਸਾਡਾ ਸ! 

ਵਕਵਯਆ {੧੦ ਵਭਿੰ ਟ} – ਅਰ ਫ਼ ਰਭੰਟ ਆਣ ਭੂਸ ਨਾਰ ਰਬੂ ਬਖ ਦਾ ਖਸ਼ਨ ਭਨਾਉਂਦ ਸ ਰਫਤਾ। 
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ਲ਼ਨ ੦੫ 

ਇ ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ੁਆਂਢ ਨੰੂ ਰਮੂ ਰਈ ਰਤਆਯ ਏਯਨ ਵਾਤ ਇੱਏ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਢੰ ਸ, ਅਤ ਅੀਂ ਇੱਏ 

ਾਧਾਯਨ ਯ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਰਾਯਥਨਾ ਦਾ ਢੰ ਰੱਐਾਂ ਰਖਸੜਾ ਰਏ ਾਨੰੂ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਨਵੇਂ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਰਭਰਣ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਏਯਾ। 

ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ 
ਯਭਸ਼ੁਯ ਦਾ ਵਔਨ ਆਐਦਾ ਸ ਰਏ ਾਨੰੂ ਾਯ ਰਏਾਂ ਰਈ, ਯਾਰਖਆਂ ਰਈ ਅਤ ਉਸ ਾਯ ਰਖਸੜ ਇਖ਼ਰਤਆਯ ਰਵੱਔ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਅਯਦਾ, 

ਰਾਯਥਨਾ ਅਤ ਫਨਤੀਆਂ ਏਯਨੀਆਂ ਔਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ - ਤਾਂ ਖ ਅੀਂ ਾਯੀ ਧਾਯਰਭਏਤਾ ਅਤ ਰਵੱਤਯਤਾ ਰਵੱਔ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੱੁਐ ਰਵੱਔ ਖੀਵਨ ਨੰੂ 

ਰਫਤਾ ਏੀ। ਉਸ ਾਡ ਯਭਸ਼ੁਯ ਅਤ ਾਡ ਭੁਏਤੀਦਾਤ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ, ਰਖਸੜਾ ਔਾਸੰੁਦਾ ਸ ਰਏ ਾਯ ਰਏ ਫਔਾ ਖਾਣ ਅਤ ਰਔਆਈ ਦ 
ਰਆਨ ਰਵੱਔ ਆਉਣ।" 

ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਸਯਨਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਸੁਏਭ ਦੀ ਆਰਆ ਭੰਨਣ ਦਾ ਇੱਏ ਾਧਾਯਨ ਢੰ ਸ। ਅਤ ਇਸ ਠੀਏ ਰਖਵੇਂ 
ਰਏ ਰੱਦਾ ਉਵੇਂ ਸੀ ਸ – ਆਰ-ਦੁਆਰ ਔੱਰਦ ਸ ਯਭਸ਼ੁਯ ਅੱ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨਾ। 

ਾਡੀਆਂ ਅੱਐਾਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਨ ਅਤ ਾਡ ਰਯਾਂ ਨੰੂ ਗੁਏਾਉਣ ਦੀ ਫਖਾ, ਅੀਂ ਾਡ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਰਈ ਆਣੀਆਂ ਅੱਐਾਂ ਨੰੂ ਐੱੁਰਹਾ ਯੱਐਦ 
ਸਾਂ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਦਐਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਏਯਨ ਰਈ ਆਐਦ ਸ ਸਰੀਭਤਾ ਨਾਰ ਆਣ ਰਯ ਗੁਏਾਉਂਦ ਸਾਂ। 

ਤੁੀਂ ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਦ ਕਟ ਭੂਸਾਂ ਰਵੱਔ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਏਯ ਏਦ ਸ ਖਾਂ ਤੁੀਂ ਆਣ ਆ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਏਯ ਏਦ ਸ। 
ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਖਾਂਦ ਸ – ਸਯਏ ਨੰੂ ਖ ਉਸ ਵਐ ਰਯਸਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ਰੜਾਂ ਖ ਯਭਸ਼ੁਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਦਰਾਂ ਰਵੱਔ ਰਰਆਉਂਦਾ ਸ ਉ 

ਫਾਯ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ ਏਯਦ ਸ, ਇੱਏ ਉੱਔੀ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਰਸ਼ਸ਼ ਏਯਵਾ। ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਇਏੱਰ ਖਾਂਦ ਸ – ਤਾਂ ਖਦੋਂ ਇਏੱਰ ਸ 
ਤਾਂ ਔੁੱ ਔਾ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਅਤ ਉਦੋਂ ਉੱਔੀ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਯਾਸ ਦ ਰਵੱਔ ਰਏ ਸਯ ਦ ਨਾਰ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਵਰ ਰਭਰਦ ਸ। 

ਇੱਥ ਤੁਸਾਡੀ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਦਯਾਨ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਖਾਣਨ ਦ ਔਾਯ ਢੰ ਸਨ: 

ਗਯ ਕਯਨਾ – ਤੁੀਂ ਏੀ ਵਐਦ ਸ? ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਰਵਸੜ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਫੱਔ ਦ ਰਐਡਣ ਨੰੂ ਵਐਦ ਸ, ਤੁੀਂ ੁਆਂਢ ਰਵੱਔ ਫੱਰਔਆਂ ਰਈ, ਰਯਵਾਯਾਂ 

ਰਈ, ਖਾਂ ਉ ਐਤਯ ਰਵੱਔ ਏੂਰ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ਰਰਯਤ ਸ ਏਦ ਸ। 

ਯਲਖਣ – ਤੁੀਂ ਏੀ ਖਾਣਦ ਸ? ਖਏਯ ਤੁੀਂ ੁਆਂਢ ਦ ਫਾਯ ਰੜਹਆ ਸ, ਤੁੀਂ ਰਏ ਖ ਉੱਥ ਯਰਸੰਦ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫਾਯ ਖਾਣ ਏਦ ਸ, ਖਾਂ ਰਖ 

ਅਯਾਧ ਖਾਂ ਅਰਨਆਂ ਏਯਏ ਉਸ ਐਤਯ ੀੜਤ ਸ ਉ ਨੰੂ ਖਾਣ ਏਦ ਸ। ਇਨਹ ਾਂ ੱਰਾਂ ਫਾਯ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਅਤ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਏਸ। 

ਯਕਾਲ਼ – ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਤੁਸਾਡ ਰਦਰ ਨੰੂ ਇੱਏ ਐਾ ਰੜ ਖਾਂ ਰਾਯਥਨਾ ਦ ਐਤਯ ਫਾਯ ਰਰਯਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ ਖਾਂ ਭਨ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਐਾ 

ਰਵਔਾਯ ਨੰੂ ਰਰਆ ਏਦਾ ਸ। ੁਣ – ਅਤ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ! 

ਵਲਿੱ ਤਯ ਲ਼ਾਤਯ – ਤੁੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਮਾਤਯਾ ਰਈ ਰਤਆਯੀ ਰਵੱਔ ਖਾਂ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਤੁਯ ਖਾਂਦ ਤਾਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਵਔਨ ਨੰੂ ਰੜਹਆ ਸ ਏਦਾ ਸ ਖਾਂ 

ਤੁਯਦ ਸ, ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਇੱਏ ਆਇਤ ਨੰੂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਾ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਬਾ ਫਾਯ ਅਤ ਰਏਵੇਂ ਇਸ ਉ ਐਤਯ ਰਵੱਔ ਰਏਾਂ ਉੱਤ ਰਬਾਵ 

ਾ ਏਦਾ ਸ ਫਾਯ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। 
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ਇੱਥ ਰਬਾਵ ਦ ੰਖ ਐਤਯ ਸਨ ਰਖਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ਤੁੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਦ ਦਯਾਨ ਏੇਂਦਰਯਤ ਸ ਏਦ ਸ: 

ਯਕਾਯ – ਯਏਾਯੀ ਏੇਂਦਯਾਂ ਤ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਏਰਔਸਯੀਆਂ, ਏਭੀਸ਼ਨ ਇਭਾਯਤਾਂ ਖਾਂ ਏਨੰੂਨ ਔਰਾਉਣ ਵਾਰ 

ਦਤਯ। ਉ ਐਤਯ ਦੀ ੁਯੱਰਐਆ ਰਈ, ਰਨਆਂ ਰਈ ਅਤ ਇ ਦ ਆੂਆਂ ਨੰੂ ਧਯਭੀ ਫੁੱ ਧੀ ਰਭਰਣ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। 

ਲਾਵਯਕ ਅਤ ਲਣਜ – ਵਾਰਯਏ ਏੇਂਦਯਾਂ ਤ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਆਯਰਥਏ ਰਖਰਹ ਖਾਂ ਐਯੀਦਾਯੀ ਐਤਯ। ਧਯਭੀ 

ਰਨਵਸ਼ ਅਤ ਰਤਾਂ ਦ ਔੰ ਬੰਡਾਯੀਣ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਆਯਰਥਏ ਰਨਆਂ ਅਤ ਭਏ ਰਈ ਅਤ ਰਦਮਾਰ ੂਅਤ ਧਾਯਰਭਏ ਦਣ ਵਾਰਰਆਂ ਰਈ 

ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਖਸੜ ਰਾਬ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਅੱ ਯੱਐਦ ਸਨ। 

ਵਿੱ ਵਖਆ – ਅਰਖਸ ਰੱਰਐਆਤਭਏ ਏੇਂਦਯ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਏੂਰ ਅਤ ਰਫੰਧਏੀ ਇਭਾਯਤਾਂ, ਸ਼ਵਯ ਰਐਰਾਈ ਏੇਂਦਯਾਂ, ਭਾਖ ਦ ਏਾਰਜ਼ਾਂ ਅਤ ਰਵਸ਼ਵ-

ਰਵਰਦਆਰਾ ਨੰੂ ਬਾਰ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਰਔਆਈ ਨੰੂ ਰਐਾਉਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਵਰਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਭਨਾਂ ਦੀ ੁਯੱਰਐਆ 

ਏਯਨ ਰਈ ਧਯਭੀ ਰੱਰਐਅਏਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਏ ਯਭਸ਼ੁਯ ਗੂਠ ਖਾਂ ਉਰਗਣ ਨੰੂ ਉਨੱਤ ਏਯਨ ਦੀ ਸਯਏ ਏਰਸ਼ਸ਼ ਰਵੱਔ 

ਦਐਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਏਯ। ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਏ ਇਸ ਥਾਨ ਫੁੱ ਧੀਭਾਨ ਨਾਰਯਏਾਂ ਨੰੂ ਬਖਣ ਰਖਨਹ ਾਂ ਏਰ ਵਾ ਏਯਨ ਅਤ ਅਵਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਇੱਏ ਰਦਰ ਸ।  

ਿੰ ਚਾਯ – ੰਔਾਯ ਏੇਂਦਯ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਯਰਡ ਟਸ਼ਨ, ਟੀ. ਵੀ. ਟਸ਼ਨ ਅਤ ਅਐਫਾਯ ਰਏਾਸ਼ਏਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਯਭਸ਼ੁਯ 

ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਉ ਦ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਸ਼ਰਸਯ ਰਵੱਔ ਅਤ ੰਾਯ ਰਵੱਔ ਪਰ ਖਾਣ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਏ ਉ ਦਾ ੰਦਸ਼ 

ਉ ਦ ਭਾਰਧਅਭ ਯਾਸੀਂ ਉ ਦੀ ਬੀੜ ਤੱਏ ਸੰੁਔ ਏ ਅਤ ਇਸ ਰਏ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰਏ ਸਯ ਖਹਾ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਏੰਭ ਨੰੂ ਵਐਣ। 

ਆਤਵਭਕਤਾ – ਆਤਰਭਏ ਏੇਂਦਯ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਏਰੀਰਮਾ ਇਭਯਾਤਾਂ, ਭਰਜ਼ਦਾਂ ਖਾਂ ਭੰਰਦਯਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ 
ਰਏ ਸਯਏ ਆਤਰਭਏ ਐਖ ਏਯਤਾ ਰਮੂ ਰਵੱਔ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ਤੱਰੀ ਨੰੂ ਐਖ ਅਤ ਰਏ ਵੀ ਗੂਠੇ ਧਯਭ ਦ ਦੁਆਯਾ ਰਧਆਨ ਬੰ ਨਾ ਸਵ ਖਾਂ ਉਰਗਣ 

ਰਵੱਔ ਨਾ ਵ। 

ਵਕਵਯਆ {ਫ਼-੧ਫ਼ ਰਭੰਟ} – ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਦ ਭੂਸਾਂ ਰਵੱਔ ਔਰ ਖਾ ਅਤ ਭਾਜ਼ ਰਵੱਔ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਦ ਅਰਬਆ ਰਈ ਖਾ। ਇੱਏ ਥਾਨ 

ਨੰੂ ਔੁਣਨਾ ਖਾਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਅਤ ਇੱਏ ਭੰਰਖਰ ਦੀ ਮਖਨਾ ਫਣਾਉਣਾ ਤੁਸਾਡ ਵਯਤਭਾਨ ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਂਓ ਸੀ ਾਧਾਯਨ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਰਖਵੇਂ 
ਯਭਸ਼ੁਯ ਅਵਾਈ ਏਯਦਾ ਸ ਉਵੇਂ ਖਾ, ਅਤ ਇ ਰਏਰਯਆ ਉੱਤ ਫ਼-੧ਫ਼ ਰਭੰਟ ਐਯਔ ਏਯਨ ਦੀ ਮਖਨਾ ਫਣਾਵ।  

ਰਟੱਣੀ – ਆਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤੀ ਈ B.L.E.S.S ਰਾਯਥਨਾ ਨੰੂ ਰੱਐ ਅਤ ਅਰਬਆ ਏਯ। 

B.L.E.S.S ਰਾਯਥਨਾ 
ਅੰਤ ਦ ਰਵੱਔ, ਇੱਥ ੰਖ ਢੰ ਸਨ ਰਖਨਹ ਾਂ ਯਾਸੀਂ ਤੁੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਦਯਾਨ ਰਏਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਏਦ ਸ: 

ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਤੁਯਦ ਖਾਂਦ ਅਤ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਦ ਸ, ਭਰਏਆਂ ਰਈ ਸੁਰਸ਼ਆਯ ਯਸ ਅਤ ਰਵਅਏਤੀਆਂ ਅਤ ਭੂਸਾਂ ਰਈ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ ਰਵੱਔ ਰਭਰਦ ਸ 
ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਆਤਭਾ ਦੁਆਯਾ ਉਏਾ ਖਾਣ ਰਤੀ ਔਏ ਯਸ।  

ਤੁੀਂ ਇਸ ਆਐ ਏਦ ਸ, "ਅੀਂ ਇ ਭਾਖ ਦ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਯਸ ਸਾਂ, ਏੀ ਇੱਥ ਏੁਗ ਸ ਰਖ ਫਾਯ ਅੀਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਏਦ ਸਾਂ?" ਖਾਂ 
"ਭੈਂ ਇ ਐਤਯ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਰਯਸਾ ਸਾਂ। ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਫਾਯ ਏੁਗ ਐਾ ਖਾਣਦ ਸ ਰਖ ਰਈ ਾਨੰੂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ?" ਉਨਹ ਾਂ ਦ 
ਖਵਾਫ ਨੰੂ ੁਣਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਰੜਾਂ ਫਾਯ ੱੁਕ ਏਦ ਸ। ਖਏਯ ਉਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਦ ਸਨ, ਉ ਭੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ 
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ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਖਏਯ ਰਬੂ ਅਵਾਈ ਏਯਦਾ ਸ, ਤੁੀਂ ਸਯਨਾਂ ਰੜਾਂ ਫਾਯ ਵੀ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਏਦ ਸ।  

ਸ਼ਫਦ B.L.E.S.S ਨੰੂ  ਰਬੰਨ-ਰਬੰਨ ਢੰਾਂ ਰਖ ਰਵੱਔ ਤੁੀਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਏਦ ਸ ਮਾਦ ਯੱਐਣ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਵਾਤ ਵਯਤ: 

• BODY ਯੀਯ {ਰਸਤ} 

• LABOUR ਰਭਸਨਤ {ਨ ਏਯੀ ਅਤ ਅਯਥ-ਰਫੰਧ} 

• Emotional ਬਾਵਨਾਤਭਏ {ਦਾਔਾਯ} 

• Social ਭਾਰਖਏ {ੰਫੰਧ} 

• Spiritual ਆਤਰਭਏ {ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਸਯ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖਾਣਨਾ ਅਤ ਰਆਯ ਏਯਨਾ} 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਯ ਰਥਤੀਆਂ ਰਵੱਔ, ਰਏ ਤੁਸਾਡ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾਪੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੰੁਦ ਸਨ। 

ਖਏਯ ਰਵਅਏਤੀ ਭੀਸੀ ਨਸੀਂ ਸ, ਤੁਸਾਡੀ ਰਾਯਥਨਾ ਇੱਏ ਆਤਰਭਏ ੱਰਫਾਤ ਰਈ ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣ 

ਰਈ ਭਏ ਵਾਤ ਫੂਸਾ ਐਰਹ ਏਦਾ ਸ। ਤੁੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਈਫਰ ਅਰਧਨ ਦ ਇੱਏ ਰਸੱ ਰਈ ੱਦਾ ਦ ਏਦ ਖਾਂ ਆਣ ਯ ਰਵੱਔ ਭਰਸਭਾਨ ਵਖੋਂ 
ੱਦ ਏਦ ਸ।  

ਖਏਯ ਰਵਅਏਤੀ ਇੱਏ ਭੀਸੀ ਸ ਤੁੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਰਈ ੱਦਾ ਦ ਏਦ ਸ ਖਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਐਾ ਏਦ ਸ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਉਸ ਰਾਯਥਨਾ 
ਮਾਤਯਾ ਏਯ ਏਦ ਸਨ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰਯਵਾਯ ਰਵੱਔ ਸਯ ਵੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਰਈ B.L.E.S.S ਰਾਯਥਨਾ ਖਾਂ ਰਬਾਅ ਦ ਐਤਯਾਂ ਰਈ 

ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ਾਧਾਯਨ ਏਦਭਾਂ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ ਏਦ ਸ। 

ਵਕਵਯਆ { ਰਭੰਟ} – ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਦ ਭੂਸਾਂ ਰਵੱਔੋਂ ਔਰ ਖਾ ਅਤ ਅਰ  ਰਭੰਟ B.L.E.S.S ਰਾਯਥਨਾ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਦ ਸ ਰਫਤਾ। 
ਰਏ ਰਈ B.L.E.S.S ਰਾਯਥਨਾ ਦ  ਐਤਯਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯ ਅਤ ਅਰਬਆ ਏਯ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਤੁੀਂ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 
B.L.E.S.S ਰਾਯਥਨਾ ਭਗਣ ਅਤ ਵਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਈ ਰਐਾ। 
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ਲ਼ਨ ੦੬ 

ਇ ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਵਾਦਾਯ ਔਰਰਆਂ – ਬਾਵੇਂ ਰਏ ਖਏਯ ਉਸ ਰਫਰਏੁਰ ਨਵੇਂ ਸਨ – ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਰਆਨ ਸ ਅਤ ਰਖਸੜ ਆਰਆ ਨਸੀਂ ਭੰਨਦ ਰਏਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਅਤ ਇਏੱਠੇ ਰਭਰਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਇੱਏ ਯਾਸ ਨੰੂ ਐਖਾਂ 
ਰਖਸੜਾ ਰਏ ਔਰਰਆਂ ਦ ਤਖੀ ਨਾਰ ੁਣਾਤਭਏ ਵਾਧਾ ਏਯਨ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। 

੩/੩ ਭੂਵ ਰਾਯੂ 
ਰਮੂ ਨੇ ਆਰਐਆ – "ਰਖੱਥ ਵੀ ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਭਯ ਨਾਭ ਰਵੱਔ ਇਏੱਠੇ ਸੰੁਦ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਵਔਏਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸਾਂ।" 

ਉਸ ਇੱਏ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਵਾਇਦਾ ਸ, ਅਤ ਉਸ ਰਖ ਤੋਂ ਰਮੂ ਦ ਸਯਏ ਔਰ ਨੰੂ ਰਾਬ ਰਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। ਯ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਭੂਸ ਵਖੋਂ ਇਏੱਠੇ 

ਆਉਂਦ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਰਏਵੇਂ ਆਣਾ ਭਾਂ ਰਫਤਾਉਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ? 

ਇੱਏ / ਭੂਸ ਉਸ ਸ ਰਖਸੜਾ ਆਣ ਭੇਂ ਨੰੂ  ਬਾਾਂ ਦ ਰਵੱਔ ਵੰਡਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਖ ਉਸ ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ੱਰਾਂ ਰਖਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਮੂ ਨੇ ਸੁਏਭ 

ਰਦੱਤਾ ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਰਆ ਭੰਨਣ ਰਵੱਔ ਅਰਬਆ ਏਯ ਏਣ। 

ਇਸ ਇ ਤਯਹਾਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ: 

ਵਿੱ ਛ ਲਖ {ਤੁਸਾਡ ਭੇਂ ਦਾ / ਬਾ} 

ਦਖਬਾਰ ਅਤ ਰਾਯਥਨਾ: ਸਯਏ ਰਵਅਏਤੀ ਏੁਗ ਰਖ ਰਈ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ ਉਸ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਰਈ ਭਾਂ ਏੱਢ। ਤਦ ਸਯਏ ਰਵਅਏਤੀ ਨੰੂ ਏੁਗ 

ਅਰਖਸਾ ਵੰਡਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ ਰਖ ਨਾਰ ਉਸ ੰਯਸ਼ ਏਯ ਰਯਸਾ ਸ। ਰਖਨਹ ਾਂ ੱਰਾਂ ਫਾਯ ਰਵਅਏਤੀ ਦੱਦਾ ਸ ਠੀਏ ਉ ਭੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਤ ਉ ਰਈ 

ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਖਏਯ ਏਈ ਰਏ ੱਰ ਰਵੱਔ ੰਯਸ਼ ਏਯ ਰਯਸਾ ਸ ਰਖ ਦ ਰਈ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਧਆਨ ਦੀ ਰੜ ਸ, ਤਾਂ ਫਾਅਦ ਰਵੱਔ ਉ ਰਵਅਏਤੀ 
ਨਾਰ ਭਾਂ ਰਫਤਾਉਣ ਰਈ ਯੁਏ। 

ਦਯਲ਼ਣ: ਇਏੱਠੇ ੀਤ ਾਉਂਦ ਸ ਭਾਂ ਰਫਤਾ ਅਤ ਧੁਨ ਨੰੂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯਨ, ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯਨ, ਦੂਰਖਆਂ ਨੰੂ ਰਮੂ ਫਾਯ 
ਦੱਣ, ਨਵੇਂ ਭੂਸ ਅਯੰਬ ਏਯਨ, ਅਤ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੀ ਏਯਨ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਦ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਨਾਰ ਖੜ। ਰਵਏਰੀ ਤਯ ਤ ਰਏ ਉਨਹ ਾਂ 
ਫਾਈਫਰ ਬਾਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡ ਏਦ ਸਨ ਖ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਦਾ ੰਔਾਯ ਏਯਦ ਸਨ। 

ਖਾਂਔ ੜਤਾਰ ਏਯ: ਸਯਏ ਰਵਅਏਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਵੰਡਣ ਰਦ ਰਏ ਰਕਰ ਸਤ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਰਰਰਐਆ ੀ ਉ ਤੋਂ ਆਣ ਭਾਖਾਂ ਦ ੰਫੰਧ ਰਵੱਔ ਉਨਹ ਾਂ 
ਰਏਵੇਂ ਏੀਤਾ ੀ: 

. ਖ ਤੁੀਂ ਰੱਰਐਆ ਉ ਦਾ ਰਏਵੇਂ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏੀਤਾ ੀ? 

. ਖ ਤੁੀਂ ਰੱਰਐਆ ੀ ਉ ਰਵੱਔ ਰਏ ਨੰੂ ਤੁੀਂ ਰਐਰਾਈ ਰਦੱਤੀ ਸ? 

. ਰਏ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਖਾਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਵੰਰਡਆ ਸ? 

ਖਏਯ ਉਸ ਆਣ ਭਯਣ ਨੰੂ ਬੁੱ ਰ  ਨ ਖਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਰਖਸਾ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਭਏਾ ਨਸੀਂ ਰਭਰਰਆ ੀ, ਤਦ ਰਕਰ ਸਤ ਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਭਯਣਾਂ ਦ ਰਵੱਔ ਇ ਸਤ ਦ ਭਯਣ ਖੜ ਖਾਣ ਔਾਸੀਦ ਸਨ। ਖਏਯ ਏਈ ਾਧਾਯਨ ਏੁਗ ਅਰਖਸਾ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਾਪ-ਾਪ ਯਭਸ਼ੁਯ ਤੋਂ 
ੁਰਣਆ ੀ ਉ ਦੀ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯਨ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਦ ਇ ਨਾਰ ਇੱਏ ਏਰੀਰਮਾ ਦ ਅਨੁਸ਼ਾਨ ਭੱੁਦ ਵਖੋਂ ਰਵਸਾਯ ਏੀਤਾ ਖਾਣਾ 
ਔਾਸੀਦਾ ਸ।  



ਜ਼ਭੁ ਸਾਇਏ ੁਤਏ / Page 25 

 

ਉਤਾਂਵ ਲਖ {ਤੁਸਾਡ ਭੇਂ ਦਾ /} 

ਰਾਯਥਨਾ ਕਯ: ਯਭਸ਼ੁਯ ਨਾਰ ਾਧਾਯਨ ਅਤ ੰਐ ਰਵੱਔ ੱਰਫਾਤ ਏਯ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਏਸ ਰਏ ਤੁਸਾਨੰੂ ਇ ਬਾ ਫਾਯ ਰਐਾਵ।  
ੜਹ ਅਤ ਚਯਚਾ ਕਯ: ਇ ਸਤ ਦ ਬਾ ਨੰੂ ੜਹ। ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤ ਔਯਔਾ ਏਯ: 

. ਤੁਸਾਨੰੂ ਇ ਬਾ ਫਾਯ ਏੀ ੰਦ ਆਇਆ ੀ? 

. ਤੁੀਂ ਇ ਬਾ ਨੰੂ ਭਗਣ ਫਾਯ ਏੀ ਔੁਣਤੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂ ਭੁਸ਼ਰਏਰ ਭਰਸੂ ਏੀਤਾ ੀ? 

ਇਸ ਸਤ ਇ ਬਾ ਨੰੂ ਰਪਯ ਤੋਂ ੜਹ। 

. ਅੀਂ ਇ ਬਾ ਤੋਂ ਰਏਾਂ ਫਾਯ ਏੀ ਰੱਐ ਏਦ ਸਾਂ? 

. ਅੀਂ ਇ ਬਾ ਤੋਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਫਾਯ ਏੀ ਰੱਐ ਏਦ ਸਾਂ? 

ਅਿੱ ਗ ਲਖ {ਤੁਸਾਡ ਭੇਂ ਦਾ /} 

ਆਵਗਆ ਭਿੰ ਨੋ। ਵਖਾਓ। ਲਿੰ ਡ।: ੱਟ-ੱਟ ੰਖ ਰਭੰਟ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਯਥਨਾ ਰਵੱਔ ਰਫਤਾ। ਸਯਏ ਨੰੂ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਏਸ ਰਏ ਇਨਹ ਾਂ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਰਏਵੇਂ ਉੱਤਯ 

ਦਣ ਸਨ ਉਸ ਰਵਐਾਉਣ ਰਈ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਅੱ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ, ਰਪਯ ਭਯਣ ਏਯਨ। ਸਯਏ ਨੰੂ ਆਣ ਭਯਣ ਸਠਾਂ ਏਾੀ ਤ ਰਰਐ ਰਣ 
ਔਾਸੀਦ ਸਨ ਤਾਂ ਖ ਉਸ ਭਗਦ ਸ ਰਏਾਂ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ ਏਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਵਾਫਦਸ ਠਰਸਯ ਏਣ। ਉਸ ਸਯ ਸਤ ਸਯਏ ਰਸ਼ਨ ਨਾਰ 

ੰਫੰਰਧਤ ਏੁਗ ਸ ਏਦਾ ਸ ਨਾ ੁਣਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਏਯ ਉਸ ਇੱਏ ਅਰਖਸਾ ਖਵਾਫ ੁਣਦ ਸਨ ਰਖ ਫਾਯ ਉਸ ਰਨਸ਼ਰਔਤ ਨਸੀਂ ਰਏ ਉਨਹ ਾਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਤੋਂ 
ਇਸ ੁਰਣਆ ਖਾਂ ਨਸੀਂ, ਯ ਉਸ ਔਦ ਸਨ ਰਏ ਇਸ ਇੱਏ ਔੰਾ ਰਵਔਾਯ ਸ ਰਏਉਂ ਖ ਉ ਰਥਤੀ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਵੱਐ ੱਧਯ ਤ ਖਵਾਫਦਸੀ ਭੰਨੀ 
ਖਾਵੀ ਤਾਂ ਉ ਉੱਤ ਰਧਆਨ ਦਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। 

. ਰਏਵੇਂ ਭੈਂ ਇ ਬਾ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯਾਂਾ ਅਤ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯਾਂਾ? 

. ਏੀ ਭੈਂ ਸਯਨਾਂ ਨਾਰ ਇ ਬਾ ਫਾਯ ਏੁਗ ਰੱਰਐਆ ਦਵਾਂਾ ਅਤ ਵੰਡਾਂਾ? 

. ਰਏ ਨੰੂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਔਾਸੰੁਦਾ ਸ ਰਏ ਭੈਂ ਭਯੀ ਏਸਾਣੀ {ਵਾਸੀ} ਖਾਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਵੰਡਾਂ? 

ਅਵਬਆ ਕਯ: ਦ ਖਾਂ ਰਤਨ ਦ ਭੂਸ ਰਵੱਔ, ਖ ਤੁੀਂ ਰਸ਼ਨ , , ਖਾਂ  ਰਵੱਔ ਏਯਨ ਰਈ ਭਯਣ ਏੀਤਾ ੀ ਉ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯ। 
ਉਦਾਸਯਣ ਰਈ, ਇੱਏ ਭੁਸ਼ਰਏਰ ੱਰਫਾਤ ਦੀ ਖਾਂ ਇੱਏ ਰੀਰਐਆ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਏਯਨ ਦੀ ਬੂਰਭਏਾ ਰਨਬਾ; ਅੱਖ ਦ ਬਾ ਨੰੂ ਰਐਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਂ 
ਇੰਖੀਰ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯ। 

ਯਭਲ਼ੁਯ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯ: ਦ ਖਾਂ ਰਤੰਨ ਦ ਉਸੀ ਭੂਸਾਂ ਰਵੱਔ, ਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਦ ਰਈ ਰਵਅਏਤੀਤ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਏਸ ਰਏ 

ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਦ ਰਦਰਾਂ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯ ਰਖਸੜ ਇ ਸਤ ਰਮੂ ਫਾਯ ੁਣਨ। ਉ ਨੰੂ ਏਸ ਰਏ ਉਸ ਤੁਸਾਨੰੂ ਤਾਏਤ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਭਯਣਾਂ ਰਈ 

ਆਰਆਏਾਯੀ ਸਣ ਵਾਤ ਫੁੱ ਧ ਦਵ। ਇਸੀ ਭੀਰਟੰ ਦਾ ਾਯ ਸ। 

ਸਯਏ ਦ ੂਯਾ ਏਯ ਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਰਬੂ ਬਖ ਰ ਖਾਂ ਇਏੱਠੇ ਬਖਨ ਐਾ। 

ਵਟਿੱ ਣੀ – ਇੱਥ ਤੁਸਾਡ / ਭੂਸਾਂ ਦ ਬਾ ਦੀਆਂ ਏੁਗ ੁਗਾਰਵਤ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਸਨ ਰਖਸੜੀਆਂ ਸਾਇਏ ੁਤਏ ਜ਼ਭੀਭਾ ਰਵੱਔ ਅਰਧਨ ਏੀਤੀਆਂ ਖਾ 
ਏਦੀਆਂ ਸਨ। 
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ਲ਼ਨ ੦੭ 

ਇ ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਇੱਏ ਰਐਰਾਈ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਫਾਯ ਰੱਐਾਂ ਖ ਰਏ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਏ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਸਣ ਅਤ ਇੱਏ ਰਭਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਏ ਅੰਦਰਨ ਰਵੱਔ 

ਖਾਣ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਅੀਂ / ਭੂਸ ਰਾਯੂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਬਆ ਏਯਾਂ ਅਤ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਰਖ ਢੰ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਇਏੱਠੇ ਸੰੁਦ ਉਸ 

ਤੁਸਾਡ ੁਣਾਤਭਏ ਵਾਧਾ ਏਯਨ ਉੱਤ ਰਬਾਵ ਾ ਏਦਾ ਸ। 

ਵਖਰਾਈ ਕਰਭ-ਚਿੱ ਕਯ 

ਰਐਰਾਈ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਇਸ ਸ ਨਭੂਨਾ ਫਣ, ਸਾਇਤਾ ਏਯ, ਨਜ਼ਯ ਯੱਐ, ਅਤ ਕੱਡ ਰਦ, ਅਤ ਏੁਗ ਇ ਤਯਹਾਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ: 

 

 

ਨਭੂਨਾ ਫਣ – ਨਭੂਨਾ ਫਣਨਾ ਾਧਾਯਨ ਤਯ ਤ ਇੱਏ ਅਰਬਆ ਖਾਂ ਾਧਨ ਦੀ ਇੱਏ ਉਦਾਸਯਣ ਸਣਾ ਸ। ਇਸ ਰਐਰਾਈ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਦਾ ਬ ਤੋਂ 
ਕਟਾ ਨਭੂਨਾ ਸ। ਇਸ ਆਭ ਤਯ ਤ ਰਯਪ ਇੱਏ ਵਾਯ ਏੀਤਾ ਖਾਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਸ ਾਧਾਯਨ ਤਯ ਤ ਇੱਏ ਖਾਰਤੀ ਰਰਆਉਣਾ ਸ ਰਏ ਇੱਏ 

ਅਰਬਆ ਖਾਂ ਇੱਏ ਾਧਨ ਸ ਅਤ ਇਸ ਰਏਵੇਂ ਦਾ ਸ ਉ ਫਾਯ ਇੱਏ ਾਧਾਯਨ ਰਵਔਾਯ ਦਣਾ ਸ। ਵਾਯ-ਵਾਯ ਨਭੂਨਾ ਦਣਾ ਰਏ ਨੰੂ ਰਐਰਾਈ ਦਣ 

ਦਾ ਇੱਏ ਰਬਾਵੀ ਢੰ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉ ਸੁਨਯ ਦਾ ਐੁਦ ਅਰਬਆ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਰਦੱਤਾ ਖਾਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਖਦੋਂ ਇੱਏ ਫੱਔਾ ਰਏ ਸਯ ਨੰੂ ਾਈਏਰ ਔਰਾਉਂਦਾ ਸਇਆ ਵਐਦਾ ਸ, ਉਸ ਨਭੂਨਾ ਰਥਤੀ ਸ। 

ਵਾਇਤਾ ਕਯ – ਸਾਇਤਾ ਏਯਨਾ ਰੱਐਣ ਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਨਯ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਨ ਦੀ ਇਖਾਜ਼ਤ ਦਣਾ ਸ। ਇ ਦ ਰਈ ਨਭੂਨਾ ਦਣ ਦੀ ਰਥਤੀ ਤੋਂ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਭਾਂ ਰੱਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਰਈ ਰੱਰਐਅਏ ਦ ਰਸੱ ਵਖੋਂ, "ਸੱਥ ਪੜਨ" ਦੀ ਰੜ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਰੱਰਐਅਏ ਨੰੂ ਰਨਯਦਸ਼ਏ ਸਣਾ ਸ ਅਤ ਸ਼ਾਰਯਦ 

ਨੰੂ ਰਐਾਉਣ ਵਾਤ ਏਰਔੰ ਦੀ ਇੱਏ ਰਏਰਯਆਸ਼ੀਰ ਬੂਰਭਏਾ ਰਣੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ। ਇਸ ੜਾਅ ਤਦ ਤੱਏ ੂਯਾ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦਾ ਖਦ ਤੱਏ ਸ਼ਾਰਯਦ ੂਯੀ 
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ਤਯਹਾਂ ਮ ਨਸੀਂ ਸ ਖਾਂਦਾ, ਯ ਰਯਪ ਤਦ ਤੱਏ ਖਦੋਂ ਤੱਏ ਉ ਨੰੂ ਸੁਨਯ ਦਾ ਫੁਰਨਆਦੀ ਰਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਖਾਂਦਾ ਸ। ਖਏਯ ਇਸ ੜਾਅ ਫਸੁਤ ਰੰਭ 
ਭੇਂ ਤੱਏ ਖਾਯੀ ਯਰਸੰਦਾ ਸ, ਤਦ ਸ਼ਾਰਯਦ ਰੱਰਐਅਏ ਉੱਤ ਰਨਯਬਯ ਸ ਖਾਵਾ ਅਤ ਏਦ ਵੀ ੂਯਨ ਮਤਾ ਰਵੱਔ ਉਨੱਤੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਾ। 
ਸਾਇਤਾ ੜਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਸਯਨਾਂ ਰਈ ਸ਼ਾਰਯਦ ਦ ਸਯਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਨਭੂਨਾ ਫਣਨ ਦੁਆਯਾ ਰਨਸ਼ਾਨੀ ਰਦੱਤਾ ਖਾਵਾ। ਖਦੋਂ ਭਾ ਫੱਔ ਦ ਾਈਏਰ 

ਨੰੂ ਖਦ ਤੱਏ ਉਸ ਆਣਾ ਬਾਯ ਉ ਉੱਤ ੰਬਾਰ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਏ ਪੜੀ ਯੱਐਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਸਾਇਤਾ ਦਾ ੜਾਅ ਆਰਐਆ ਖਾਂਦਾ ਸ। 

ਨਜ਼ਯ ਯਿੱ ਖ – ਵਐਣਾ ਰੰਭਾ ੜਾਅ ਸ। ਇ ਦ ਰਵੱਔ ਸ਼ਾਰਯਦ ਨਾਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰੱਧਾ ੰਯਏ ਸ਼ਾਭਰ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਇਸ ਇੱਏ ਸੁਨਯ ਦ ਾਯ ਰਸਰੂਆਂ 
ਦੀ ੂਯਨ ਮਤਾ ਰਵੱਔ ਰਵਏਰਤ ਸਣ ਦੀ ਭੰ ਏਯਦਾ ਸ। ਇਸ ਖਦੋਂ ਤੱਏ ਰਸਰ ਦ ੜਾਅ ਰਭਰ ਸ ਸਨ ਤਦ ਤੱਏ ਦ ਵਾਯ ਖਾਂ ਇ ਤੋਂ ਵੀ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਭੇਂ ਤੱਏ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਰਖਵੇਂ-ਰਖਵੇਂ ਸ਼ਾਰਯਦ ਸੁਨਯ ਰਵੱਔ ਉਨੱਤੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਰੱਰਐਅਏ ਦ ਨਾਰ ੰਯਏ ਸਯ ਰਜ਼ਆਦਾ ੱਟ ਏਦਾ ਅਤ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਧ ਏਦਾ ਸ। ਇ ੜਾਅ ਰਵੱਔ ਸ਼ਾਰਯਦ ਸਰੀ-ਸਰੀ ਸੁਨਯ ਦ ਰਦਯਸ਼ਣ ਰਵੱਔ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਜ਼ੰਭਵਾਯੀ ਅਤ ਰਸਰ ਨੰੂ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਰਤੀਏ 

ਤਯ ਤ ਔਰ ਫਣਾਉਣਾ ਇ ੜਾਅ ਦ ਅੰਤ ਤ ਰਨਸ਼ਾਨੀ ਰਾਉਂਦਾ ਸ ਖਦੋਂ ਸ਼ਾਰਯਦ ਨੇ ਾਯ ਸੁਨਯ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਦ ਨਾਰ ਔਥੀ ੀੜਹੀ ਤੱਏ ਉਨਹ ਾਂ 
ਯਾਸੀਂ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਰਐਾ ਰਯਸਾ ਖਾਂ ਏਰਔੰ ਦ ਰਯਸਾ ਸ ਸੰੁਔਾ ਰਦੰਦਾ ਸ। 

ਖਦੋਂ ਭਾ ਇੱਏ ਫੱਔ ਨੰੂ ਾਇਏਰ ਔਰਾਉਂਦ ਸ ਵਐਦ ਯਰਸੰਦ ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ ਰਏ ਉ ਏਰ ਰਫਨਾ ਰਨਯਾਨੀ ਏੀਤ ਸ 

ਾਈਏਰ ਨੰੂ ਔਰਾਉਣ ਰਈ ਏਾਪੀ ਸੁਨਯ ਅਤ ਰਆਨ ਸਵ, ਇ ਨੰੂ ਨਜ਼ਯ ਯੱਐਣਾ ੜਾਅ ਆਰਐਆ ਖਾਂਦਾ ਸ। 

ਛਿੱ ਡ ਵਦਓ – ਕੱਡ ਦਣਾ ਇੱਏ ਰਏਭ ਦੀ ਰਖੂਸ਼ਨ ਵਾਂਓ ਸ ਖਦੋਂ ਸ਼ਾਰਯਦ ਰੱਰਐਅਏ ਦਾ ਇੱਏ ਏੁਰੀਨ ਫਣ ਖਾਂਦਾ ਸ। ਭੇਂ-ਭੇਂ ਅਤ ੰਯਏ ਅਤ 
ਏੁਰੀਨ ਰਨਯਾਨੀ ਰਨਯੰਤਯ ਖਾਯੀ ਯਰਸ ਏਦੀ ਸ ਖਏਯ ਸ਼ਾਰਯਦ ਅਤ ਰੱਐਣ ਵਾਰਾ ਉਸੀ ਨੈਟਵਯਏ ਦ ਰਵੱਔ ਸਨ। 
ਖਦੋਂ ਭਾ ਫੱਔ ਦੀ ਆਣੀ ਾਈਏਰ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਫਨਾ ਰਨਯਾਨੀ ਦ ਔਰਾਉਣ ਰਈ ਕੱਡ ਰਦੰਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇ ਨੰੂ ਕੱਡ ਦਣਾ ੜਾਅ ਆਰਐਆ 

ਖਾਂਦਾ ਸ। 

੩/੩ ਭੂਵ ਰਾਯੂ ਦਾ ਅਵਬਆ ਕਯ। 
ਰਏਰਯਆ {੧ਫ਼ ਰਭੰਟ} – ਏੀ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਨੇ ਪਾ ੧-ਫ਼ ਉੱਤ, / ਭੂਸ ਰਾਯੂ ਬਾ ਦ ਨਭੂਨੇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ ਅਰ ੧ਫ਼ ਰਭੰਟਾਂ ਨੰੂ 

ਅਰਬਆ ਰਵੱਔ ਐਯਔ ਏੀਤਾ ਸ।  

• ਵਿੱ ਛ ਲਖ – ਰਕਰ ਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨ ਔੁਣਤੀਆਂ ਨੰੂ "ਵਾਦਾਯੀ" ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਨ ਰਈ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। 
• ਉਤਾਂਵ ਲਖ – ਭਯਏੁ :-ਫ਼ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਭੂਰਸਏ ੜਹਾਈ ਵਖੋਂ ਵਯਤੋਂ ਅਤ - ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਰਦ। 
• ਅਿੱ ਗ ਲਖ – ਰਸ਼ਨ , , ਅਤ  ਨੰੂ ਰਏਵੇਂ ਤੁੀਂ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯਨਾ, ਰਐਰਾਈ ਅਤ ਵੰਡਣ ਨੰੂ ਰਵਏਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਇਤਭਾਰ 

ਏਯ। 

ਮਾਦ ਯਿੱ ਖ – ਸਯਏ ਬਾ ਦ ਰਈ ਤੁਸਾਡ ਅਰਬਆ ਭੇਂ ਦਾ / {ਖਾਂ ਫ਼ ਰਭੰਟ} ਰਸੱਾ ਰੱਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। 
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ਲ਼ਨ ੦੮ 

ਇ ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਅਵਾਈ ੈੱਰ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਏ ਥੜ ਭੇਂ ਰਵੱਔ ਸੀ ਖੀਵਨ ਬਯ ਰਈ ਆੂ ਫਣਨ ਵਾਤ ਰਤਆਯ ਏਯਦਾ 
ਸ। ਅੀਂ ਇਸ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਸਯਨਾਂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨਾ ਅਵਾਈ ਰਈ ਰਮੂ ਦੀ ਏਾਯਖਨੀਤੀ ਸ। ਅਤ ਅੀਂ ਇੱਏ ਵਾਯ ਪਯ, / ਭੂਸ ਵਖੋਂ 
ਭੇਂ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯਾਂ। 

ਅਗਲਾਈ ੈੱਰ 
ਅਵਾਈ ੈੱਰ / ਭੂਸ ਸਨ ਰਖਸੜ ਰਏ ਰਯਪ ਇੱਏ ੀਰਭਤ ਅਤ ਰਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਨਯਧਾਰਯਤ ਭੇਂ ਦੀ ਰੰਫਾਈ ਰਈ ਰਭਰਦ ਸਨ (ਇ ਜ਼ਭੁ 
(ZÚME) ਰਐਰਾਈ ਾਠਏਰਭ ਦ ੧-ਸ਼ਨ ਵਾਂਓ)। ਭਏਦ ਇੱਏ ਅਰਖਸ ਰਏਾਂ ਦ ਭੂਸ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯਨਾ ਸ ਰਖਸੜ ਫਾਸਯ ਖਾਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ਆਣ ਭੂਸਾਂ ਨੰੂ ਭਾਤ ਏਯਨ ਖਾਂ ਰਐਰਾਈ ਭੇਂ ਦ ਾਯ ਤ ਇੱਏ ਸਯ ਅਵਾਈ ੈੱਰ ਨੰੂ ਥਾਰਤ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਇਸ ਸੰੁਔ ਏਈ ਰਥਤੀਆਂ ਦ ਰਵੱਔ ਵਯਤੀ ਖਾ ਏਦੀ ਸ। ਇਸ ਭਫਾਇਰ ਖੰਨੰਰਐਆ ਐੰਡਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤੀ ਖਾ ਏਦੀ ਸ ਰਖਵੇਂ ਰਏ ੁੰ ਭਏੜ, 

ਰਵਰਦਆਯਥੀ, ਆਰਦ। ਇਸ ਤਦ ਵਯਤੀ ਖਾ ਏਦੀ ਸ ਖਏਯ ਰਤੰਨ ਤਯਹਾਂ ਦ ਰਏ ਖ ਰਸਰਾਂ ਸੀ ਭੀਸੀ ਨ ਯ ਰਏ ਏਾਯਨ ਏਯਏ ਇੱਏ ਰਨਯੰਤਯ 

ਭੂਸ ਦਾ ਆਏਾਯ ਰਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਤ ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਨਸੀਂ ਸ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਣ ਭੂਸਾਂ ਨੰੂ ਅਯੰਬ ਏਯਨ ਵਾਤ ਰਐਰਾਈ ਦੀ ਰੜ ਸ। ਇਸ 

ਤਦ ਵੀ ਇਤਭਾਰ ਏੀਤਾ ਖਾ ਏਦਾ ਸ ਖਏਯ ਇੱਏ ਅਰਖਸੀ ਰਥਤੀ ਸ ਰਖੱਥ ਰਏ ਇੱਏ ਸੀ ਭੇਂ ਰਵਸ਼ਵਾ ਰਵੱਔ ਏਈ ਰਏ ਆ ਨ ਅਤ ਬ ਤੋਂ 
ਭਸਾਨ ਸੰੁਔ ਖਾਂ ਏੁਗ ਇ ਵਯੀਆਂ ਸਯ ਸੰੁਔ ਨਾਰ ਰਵਅਏਤੀਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਯੰਬਏ ਪਰਅੱ ਰਈ ਏਾਪੀ ਭਾਂ ਖਾਂ ਭਏਾ ਨਸੀਂ ੀ। 

੩/੩ ਭੂਵ ਰਾਯੂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲਾਯ ਪਯ ਅਵਬਆ ਕਯ 
ਵਕਵਯਆ {੧ਫ਼ ਰਭੰਟ} – ਏੀ ਤੁਸਾਡ ੂਯ ਭੂਸ ਨੇ ਪਾ, ੧-ਫ਼ ਉੱਤ / ਭੂਸ ਰਾਯੂ ਬਾ ਰਵੱਔ ਨਭੂਨੇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ, ਅਰ ੧ਫ਼ 

ਰਭੰਟਾਂ ਨੰੂ ਐਯਔ ਏੀਤਾ ੀ। 

ਇ ਭੇਂ: 

• ਵਿੱ ਛ ਲਖ–ਆਐਯੀ ਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਰਆ ਾਰਨ, ਰਐਰਾਈ ਅਤ ਔੁਣਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਏ ਦੂਖ ਨਾਰ ਖਾਂਔ-ੜਤਾਰ ਏਯਨ ਵਾਤ ਉਮ 

ਏਯ। 
• ਉਤਾਂਵ ਲਖ–ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :- ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਦ ੜਹਨ ਦ ਬਾ ਅਤ - ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਦਣ ਰਈ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। 
• ਅਿੱ ਗ ਲਖ–ਰਸ਼ਨਾਂ ,  ਅਤ  ਨੰੂ ਰਏਵੇਂ ਤੁੀਂ ਆਰਆ ਭੰਨ , ਰਐਰਾਈ ਦਵ ਅਤ ਵੰਡ ਨੰੂ ਰਵਏਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਉਮ ਏਯ। 

ੂਯ ਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਅਵਾਈ ਨੰੂ ਫਦਰਦ ਯਸ ਤਾਂ ਖ ਸਯਏ ਨੰੂ ਅਵਾਈ ਏਯਨ, ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ, ਖਾਂ ਰਸ਼ਨ ੱੁਕਣ ਦਾ ਭਏਾ ਰਭਰ। 
ਇੱਏ ਦੂਖ ਨੰੂ ਖ ਸੀ ਔੱਰ ਰਯਸਾ ਸ ਉ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਰਸਤ ਏਯ ਅਤ ਰਐਰਾਈ ਰਦ, ਖ ਰਏ ਥੜ ਰਖਸ ਅਰਬਆ ਨਾਰ ਸਯ ਉੱਤਭ ਸ ਏਦਾ ਸ, 
ਅਤ ਸਯ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਰਈ ਭੂਸ ਦ ਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਵਾਤ ਖ ਇੱਏ ਔੰਾ ਅਰਾ ਏਦਭ ਸਵਾ। 

ਮਾਦ ਯਿੱ ਖ – ਸਯਏ ਬਾ ਤੁਸਾਡ ਅਰਬਆ ਭੇਂ ਦਾ ਰਬ / {ਖਾਂ ਫ਼ ਰਭੰਟ} ਰਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। 
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ਲ਼ਨ ੦੯ 
 ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਯਐਾਤਭਏ ਨਭੂਨੇ ਯਾਖ ਦ ਵਾਧ ਨੰੂ ਏਾਇਭ ਯੱਐਦ ਸਨ ਅਤ ਰਏਵੇਂ ਯ ਅਨੁਏਰਰਭਏ ਔ ਤੁਸਾਨੰੂ ੁਣਾਤਭਏ 

ਔਰਰਆਂ ਰਵੱਔ ਵਾਧਾ ਏਯਨ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦੀ ਸ। ਅੀਂ ਇਸ ਐਖਾਂ ਰਏ ਰਏੰਨਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਭਾਂ ਔਰ ਫਣਾਉਣ ਰਵੱਔ ਰੱਦਾ ਸ ਅਤ ਰਏਵੇਂ 
ਆਣੀ ਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ। ਅੀਂ ਇਸ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਰਮੂ ਦ ਔਰ ਵਾਦਾਯ ਸਣ, ਆਤਰਭਏ ਰਯਵਾਯਾਂ ਦ ਇੱਏ ਸ਼ਰਸਯ ਅਧਾਰਯਤ 

ਰਵਸ਼ਵਾੀਆਂ ਦੀ ਇੱਏ ਦਸ ਰਵੱਔ ਵਧਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਦ ਏਰੀਰਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸੱਾ ਸ ਏਦ ਸਨ। ਅੰਤ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਇਸ ਰੱਐਾਂ ਰਏ 

ਰਏਵੇਂ ਇੱਏ ਾਧਾਯਨ -ਭਸੀਨੇ ਦੀ ਮਖਨਾ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਏਰਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਏੇਂਦਰਯਤ ਏਯ ਏਦੀ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਰਯਵਾਯ ਨੰੂ ਵੱਡ ਯੂ ਰਵੱਔ ਵਧਣ ਦਣ 

ਰਈ ਰਬਾਵੀ ਸ ਏਦੀ ਸ। 

੩-ਭਵੀਨੇ ਦੀ ਮਜਨਾ 
ਸੁਣ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਏੁਗ ਫੁਰਨਆਦੀ ਔਰ ਫਣਾਉਣ ਦ ਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਰਰਆ ਸ, ਏੁਗ ਭਾਂ ਰਾਯਥਨਾ ਰਵੱਔ ਐਯਔ ਏਯ ਅਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਐਾ ਏਯਏ ਖ ਉਸ 

ਅਰ ਰਤੰਨ ਭਸੀਰਨਆਂ ਰਵੱਔ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਏਯਾ ਉ ਫਾਯ ੱੁਕ। ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਉ ਨਾਰ ੁਣਨ ਰਵੱਔ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ ਰਰਆ, ਤਾਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤੀ 
ਮਖਨਾ ਨੰੂ ਬਯ। ਆਣੀ ਮਖਨਾ ਨੰੂ ਆਣ ਰਐਾਉਣ ਵਾਰ ਬਾਈਵਾਰ ਨਾਰ ਵੰਡ ਅਤ ਇੱਏ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਅਨੁਾਯ ਖਵਾਫਦਸੀ ਭਾਂ-ਾਯਣੀ ਰਤਆਯ 

ਏਯ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਦੂਖ ਨੰੂ , , , , , ੦ ਅਤ  ਸਤ ਤੱਏ ਖਾਂਔ। 

  

ਭੈਂ ਭਯੀ ਏਸਾਣੀ {ਵਾਸੀ} ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ {ਇੰਖੀਰ} ਨੰੂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਵਅਏਤੀਆਂ ਦ ਨਾਰ ਵੰਡਾਂਾ: 

 

ਭੈਂ ਭਯ ਨਾਰ ਖਵਾਫਦਸੀ ਭੂਸ ਅਯੰਬ ਏਯਨ ਰਈ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ੱਦਾ ਦਵਾਂਾ: 

 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਖਵਾਫਦਸੀ ਭੂਸ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਔੁਣਤੀ ਦਵਾਂਾ ਅਤ ਰਏਵੇਂ ਇਸ ਏਯਨਾ ਉਸ ਉਨ੍ਸਾਂ ਨੰੂ ਰਐਾਵਾਂਾ: 

 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਭਯ ਨਾਰ ਇੱਏ / ਭੂਸ ਅਯੰਬ ਏਯਨ ਰਈ ੱਦਾ ਦਵਾਂਾ: 

 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਣ / ਭੂਸਾਂ ਨੰੂ ਅਯੰਬ ਏਯਨ ਰਈ ਔੁਣਤੀ ਦਵਾਂਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਐਾਵਾਂਾ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਇਸ ਏਯਨਾ ਸ: 

 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇੱਏ / ਆ ਖਾਂ ਐਖ ਭੂਸ {ਜ਼ਭੀਭਾ ਵਐ} ਰਵੱਔ ਬਾ ਰਣ ਰਈ ੱਦਾ ਦਵਾਂਾ: 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਭਯ ਨਾਰ ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ੱਦਾ ਦਵਾਂਾ: 

 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ੁਣਾਉਣ ਰਈ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੰਫੰਧਾਤਭਏ ਨੈਟਵਯਏ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਫ਼ਫ਼ ਰਏਾਂ 
ਦੀ ੂਔੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਰਈ ਰਤਆਯ ਏਯਾਂਾ: 
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ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇੱਏ ਰਨਮਰਭਤ ਆਧਾਯ ਤ ਰਾਯਥਨਾ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਈ ਔੁਣਤੀ ਦਵਾਂਾ: 

 

ਭੈਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਰਭ-ਔੱਏਯ ਨੰੂ ਸਯਏ_______________{ਰਦਨ/ਸਤ/ਭਸੀਨੇ} ਉਮ ਏਯਾਂਾ। 

 

ਭੈਂ ਸਯਏ______________{ਰਦਨ/ਸਤ/ਭਸੀਨੇ} ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ ਏਯਾਂਾ। 

 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇੱਏ ਅਵਾਈ ੈੱਰ ਰਖ ਦੀ ਭੈਂ ਅਵਾਈ ਏਯਦਾ ਸਾਂ ਦਾ ਰਸੱਾ ਸਣ ਰਈ ੱਦਾ ਰਦਆਂਾ: 

 

ਭੈਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇ ਜ਼ਭੁ (ZÚME)  ਰਐਰਾਈ ਾਠਏਰਭ ਨੰੂ ਏਯਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਰਸਤ ਏਯਾਂਾ: 

 

ਸਯ ਰਟੱਣੀਆਂ: 
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ਵਲਕਵਤ ਵਖਰਾਈ 

ਲ਼ਨ ੧੦ 
ਇ ਰਵਏਰਤ ਰਐਰਾਈ ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ, ਅੀਂ ਇੱਏ ਗਾਤੀ ਭਾਯਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਅੀਂ ਤਖ ਖਾਂਔ-ੂਔੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਨਾਰ ਾਡੀ ਏਰਔੰ ਤਾਏਤਾਂ ਦ ੱਧਯ ਨੰੂ 

ਵਧਾ ਏਦ ਸਾਂ। ਅੀਂ ਰੱਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਨੈਟਵਯਏ ਰਵੱਔ ਅਵਾਈ ਇੱਏ ਵਧਦ ਕਟ ਏਰੀਰਮਾ ਦ ਭੂਸਾਂ ਨੰੂ ਸਯ ਵੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦੀ 
ਇਖਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦਾ ਸ। ਅਤ ਅੀਂ ਇਸ ਰਐਾਂ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਏੁਰੀਨ ਰਐਰਾਈ ਭੂਸਾਂ ਨੰੂ ਰਵਏਰਤ ਏਯਨਾ ਸ ਰਖਸੜ ਰਏ ਆੂਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧ ਦ ਇੱਏ ੂਯੀ 
ਤਯਹਾਂ ਨਵੇਂ ੱਧਯ ਵੱਰ ਰ ਖਾਂਦ ਸਨ। 

ਕਵਚਿੰ ਗ ਜਾਂਚੂਚੀ 
ਏਰਔੰ ਖਾਂਔੂਔੀ ਇੱਏ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਾਧਨ ਸ ਰਖਸੜਾ ਰਏ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਤਾਏਤਾਂ ਅਤ ਆਰਔਨਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ ਉਮ ਏਯ 

ਏਦ ਸ ਖਦੋਂ ਅਰਖਸ ਔਰ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ੱਰ ਆਉਂਦੀ ਰਖਸੜ ੁਣਾਤਭਏ ਵਾਧਾ ਏਯਨ। ਇਸ ਇੱਏ ਉਸ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਾਧਨ ਵੀ ਸ ਰਖ ਨੰੂ ਤੁੀਂ 
ਦੂਰਖਆਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਇਤਭਾਰ ਏਯ ਏਦ ਸ – ਅਤ ਦੂਖ ਤੁਸਾਡੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਇ ਨੰੂ ਵਯਤ ਏਦ ਸਨ।  

ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਏਦਭਾਂ ਨੰੂ ਤਖੀ ਨਾਰ ਆਤਭ-ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਈ ਵਯਤੋਂ { ਰਭੰਟ ਖਾਂ ਇ ਤੋਂ ੱਟ}: 

• ਕਦਭ ੧ – ਖਾਂਔੂਔੀ ਰਵੱਔ ਐੱਫ ਾ ਦ ਏਾਰਭ ਰਵੱਔ ਔਰਾਣ ਰਐਰਾਈ ਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ੜਹ। 

• ਕਦਭ ੨ – ਸਯਏ ਰਐਰਾਈ ਾਧਨਾਂ ਰਵੱਔੋਂ, ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਢੰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ ਸਯ ਇੱਏ ਤ ਰਨਸ਼ਾਨੀ ਰਾ: 

• ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਾਧਨ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਖਾਣਦ ਖਾਂ ਇ ਫਾਯ ਅਰਆਤ ਸ – ਏਾਰ ਐਾਨੇ ਤ ਰਨਸ਼ਾਨ ਰਾ। 
• ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਥੜਾ-ਫਸੁਤ ਖਾਣਦ ਸ ਯ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਾਧਨ ਫਾਯ ਰਨਸ਼ਰਔਤ ਨਸੀਂ ਸ – ਰਾਰ ਐਾਨੇ ਤ ਰਨਸ਼ਾਨ ਰਾ 
• ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਭਗਦ ਸ ਅਤ ਾਧਨ ਉੱਤ ਫੁਰਨਆਦੀ ੱਰਾਂ ਰਐਾ ਏਦ ਸ – ੀਰ ਐਾਨੇ ਉੱਤ ਰਨਸ਼ਾਨ ਰਾ 
• ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਬਯਭੰਦ ਭਰਸੂ ਏਯਦ ਸ ਅਤ ਰਬਾਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਾਧਨ ਨੰੂ ਰਐਾ ਏਦ ਸ – ਸਯ ਐਾਨੇ ਤ ਰਨਸ਼ਾਨ ਰਾ। 

ਮਾਦ ਯਿੱ ਖ – ਤੁਸਾਡ ਜ਼ਭੁ (ZÚME) ਏਔ ਨਾਰ ਅਤ/ਖਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਰਐਰਾਈ ਬਾਈਵਾਰ ਖਾਂ ਸਯ ਰੱਰਐਅਏ ਨਾਰ ਤੁਸਾਡੀ ਏਰਔੰ ਖਾਂਔੂਔੀ ਨੰੂ 

ਵੰਡਣ ਰਈ ਰਨਸ਼ਰਔਤ ਯਸ। ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਸਾਇਏ ਏਔ ਖਾਂ ਰਏ ਦ ਰੱਰਐਅਏ ਸ, ਇ ਾਧਨ ਨੰੂ ਰਏਸੜ ਐਤਯ ਰਵੱਔ ਤੁਸਾਡ ਰਧਆਨ ਅਤ 
ਰਐਰਾਈ ਦੀ ਰੜ ਸ ਉਸ ਖਾਂਔਣ ਰਈ ਵਯਤ। 
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ਕਵਚਿੰ ਗ ਜਾਂਚੂਚੀ 
 

 

ਏਾਰਾ: ਨਵੀਂ ੂਔੀ ਨਾਰ ਰਐਾ ਅਤ 
        ਭਗ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ 
 

ਰਾਰ: ਯੁਏ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਯਸ ਖਦੋਂ ਤੱਏ 

ਉਸ ਫੁਰਨਆਦੀ ੱਰਾਂ ਨਸੀਂ ਭਗਦ. 
ੀਰਾ: ਰਨਯੰਤਯ ਮਤਾ ਰਈ ਨਜ਼ਯ ਯੱਐ। 
ਸਯਾ: ਅੱ ਵਧ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੱਡ ਰਦ ਅਤ   
       ਰਵਏਰਤ ਸਣ ਰਈ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਬ। 

 
 
ਵਖਰਾਈ ਾਧਾਨ 

 ਨਭੂਨਾ     ਸਾਇਤਾ ਏਯਨਾ   ਨਜ਼ਯ ਯੱਐਣੀ ਕੱਡ ਦਣਾ 

ਅਰਆਤ ਅਨਾੜੀ ਮ ਏੁਸ਼ਰ 

ਰੱਰਐਅਏ ਦੀ ਬੂਰਭਏਾ 
ਰੱਰਐਅਏ 

ਅਵਾਈ ਅਤ 
ੂਔਨਾ ਰਦੰਦਾ ਸ 

ਰੱਰਐਅਏ ਅਵਾਈ  

ਅਤ ਭਯਥਨ  

ਰਦੰਦਾ ਸ 

ਰੱਰਐਅਏ ਸਾਇਤਾ 
ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਸ  

ਰਦੰਦਾ ਸ 

ਰੱਰਐਅਏ 

ਨਵੀਨੀਏਯਣ 

ੂਔਨਾ ਨੰੂ 

ਰਾਤ 

ਏਯਦਾ ਸ ਰਏਵੇਂ ਮਖਨਾਵਾਂ ਫਣਦੀਆਂ ਸਨ 

ਰੱਰਐਅਏ 

ਪਰਾ 
ਏਯਦਾ ਸ 

ਰੱਰਐਅਏ ਔਯਔਾ ਏਯਦਾ  
ਸ ਰੱਰਐਅਏ ਪਰਾ  

ਏਯਦਾ ਸ 

ਰੱਰਐਅਏ ਔਯਔਾ ਏਯਦਾ  
ਸ ਰੱਰਐਅਏ ਪਰਾ  

ਏਯਦਾ ਸ 

ਸ਼ਾਰਯਦ 

ਪਰਾ 
ਏਯਦਾ ਸ 

ਕਰਟਆਂ ਨੰੂ ਔਰਾ ਫਣਾਉਣਾ     

ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱ {ਵਾਸੀ}     

ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱ {ਇੰਖੀਰ}     

ੰਫੰਧ ਦਾ ਬੰਡਾਯੀਣ – ਫ਼ਫ਼ ਦੀ ੂਔੀ     

ਤੀ     

ਯ-ਅਨੁਏਰਰਭਏ ਵਏਾਈ     

/ ਭੂਰਸਏ ਰਾਯੂ     

ਾਧਾਯਨ ਏਰੀਰਮਾ – ਯਭਸ਼ੁਯ/ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਰਆਯ, ਔਰ 
ਫਣਾਉ 

    

ਦ ਏਰੀਰਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸੱਾ ਸਣਾ     

ਰਐਰਾਈ ਔੱਏਯ     

ਖਵਾਫਦਸੀ ਭੂਸ     

ਆਤਭ-ਬਖਨ:     

• ਯਜ਼ਾਨਾ ਵਔਨ ੜਹਨਾ {ਆਰਆ ਾਰਨ}     

• ਰਾਯਥਨਾ – ੱਰਫਾਤ ਏਯ ਅਤ ੁਣ {ਰਾਯਥਨਾ 
ਔੱਏਯ} 

    

• ਦਸ ਦਾ ਖੀਵਨ – ੰਤੀ {ਇੱਏ ਦੂਖ ਨਾਰ}     

• ਤਾਅ ਅਤ ਦੱੁਐ     

ਰਖੱਥ ਯਾਖ ਨਸੀਂ ਉਸ ਵਐਣ ਰਈ ਅੱਐੀਆ ਂ     

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਐਖਣਾ {ਭਯ. ਫ਼, ਰੂਏਾ ਫ਼}     

ਰਾਯਥਨਾ ਮਾਤਯਾ     

ਇੱਏ ਔਯਔ ਸਣਾ:     

• ੰਤੀ {ਇਏੱਠੇ ਬਖਨ ਐਾਣਾ, ਇੱਏ ਦੂਖ ਨਾਰ}     

• ਉਤਤ ਅਤ ਅਯਾਧਨਾ     

• ਫਾਈਫਰ {ਆਰਆ ਾਰਨ, ਰਐਰਾਈ} 

 

    

• ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰਮ ੂਫਾਯ ਦੱਣਾ {ਵੰਡਣਾ}     

• ਫਰਤਭਾ     
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ਕੁਰੀਨ ਵਖਰਾਈ ਭੂਵ 

ਰਮੂ ਨੇ ਆਰਐਆ – "ਭੈਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਨਵਾਂ ਸੁਏਭ ਰਦੰਦਾ ਸਾਂ ਰਏ ਇੱਏ ਦੂ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯ ਅਯਥਾਤ ਰਖਵੇਂ ਭੈਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਰਆਯ ਏੀਤਾ ਰਤਵੇਂ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਦੂ 

ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯ। ਖ ਤੁੀਂ ਆ ਰਵੱਔ ਰਭ ਯੱਐ ਤਾਂ ਇ ਤੋਂ ਬ ਖਾਣਨ ਬਈ ਤੁੀਂ ਭਯ ਔਰ ਸ।" 

ਇੱਏ ਏੁਰੀਨ ਰਐਰਾਈ ਭੂਸ ਇੱਏ ਉਸ ਭੂਸ ਸ ਰਖਸੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਫਰਣਆ ਸੰੁਦਾ ਸ ਰਖਸੜ ਅਵਾਈ ਏਯ ਯਸ ਸਨ ਅਤ / ਭੂਸਾਂ ਨੰੂ ਅਯੰਬ 

ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਇਸ ਇੱਏ / ਰਾਯੂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸ ਅਤ ਇੱਏ ਤੁਸਾਡ ਐਤਯ ਰਵੱਔ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਏੰਭ ਦੀ ਆਤਰਭਏ ਰਸਤ ਦਾ 
ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦਾ ਇੱਏ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਢੰ ਸ।  

ਏੁਰੀਨ ਰਐਰਾਈ ਭੂਸ ਰਮੂ ਦ ਰਨੈੱਖੀ ਔਰਰਆਂ ਨਾਰ, ਾਧਾਯਨ ਏਰੀਰਮਾਵਾਂ ਨਾਰ, ਵਏਾਈ ੰਥਾਵਾਂ ਨਾਰ ਖਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਏ ਰਏ  

ਇੱਏ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆੀ ਾਧਾਯਨ ਏਰੀਰਮਾ ਨੈਟਵਯਏ ਰਖਸੜਾ ੰਾਯ ਬਯ ਤੱਏ ਸੰੁਔਦਾ ਸ ਨਾਰ ਆੂ-ਤੋਂ-ਆੂ ਰਐਰਾਈ ਉਮ ਏਯ ਏਦ 
ਸ। 

ਏੁਰੀਨ ਰਐਰਾਈ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਬਾ ਰਣ ਵਾਰੀ ਵਏਾਈ ਰਈ ਰਮੂ ਦੀ ਏਾਯਖਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਯਣ ਏਯਦ ਸ ਉਦਸ਼ਤਾਭਏ ੂਔਏਾਂ ਨੰੂ ਵਐਦ ਸਨ 

ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੱੁਕਦ ਅਤ ਪੀਡਫਏ ਰਦੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਨ ਰਏ ਦ ਸੰਏਾਯ ਨੰੂ ਪੁਰਾਉਣ ਰਈ ਨਸੀਂ ਖਾਂ ਰਏ ਨੰੂ ਤੁੱ ਕ ਰਵਐਾਉਣ ਰਈ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਉਸ 

ਰਐਾਉਣ ਅਤ ਰਰਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਨ।  

ਇਸ ਾਧਾਯਨ ਰਾਯੂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯ: 

ਵਿੱ ਛ ਲਖ {ਤੁਸਾਡ ਭੇਂ ਦਾ /} 

ਰਸਰ ਰਤਸਾਈ ਦ ਦਯਾਨ – ਰਾਯਥਨਾ ਰਵੱਔ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ ਅਤ ਇੱਏ ਫੁਰਨਆਦੀ / ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਰਖਵੇਂ ਤੁੀਂ ਦਐਬਾਰ ਏਯ ਉਸ ਏਯ। ਤਦ 

ਰਕਰੀਆਂ ਰਟੱਣੀਆਂ ਰਵੱਔ ਭੂਸ ਦ ਦਯਸ਼ਣ ਅਤ ਵਾਦਾਯੀ ਉੱਤ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯਦ ਸ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ। 

ਰਏੰਨੀ ਔੰੀ ਤਯਹਾਂ ਤੁੀਂ ਭੀਸ ਰਵੱਔ ਫਣ ਸ ਸ? {ਰਵੱਤਯ ਵਔਨ, ਰਾਯਥਨਾ, ਬਯਾ, ਆਰਆਏਾਯੀ, ਏੁੰ ਖੀ ੰਫੰਧ?} 

ਏੀ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਨੇ ਰਕਰ ਸ਼ਨ ਰਵੱਔ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਏਾਯਖ ਮਖਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏੀਤਾ ੀ? ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਵਰਏਨ ਏਯ। 

ਉਤਾਂਵ ਲਖ {ਤੁਸਾਡ ਭੇਂ ਦਾ /} 

ਭੂਸ ਨੰੂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਾਧਾਯਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤ ਔਯਔਾ ਏਯਨ ਰਦ: 

. ਤੁਸਾਡ ਔਾਯ ਐਤਯਾਂ ਦ ਯਐਾਰਔੱਤਯ ਦ ਸਯਏ ਬਾ ਰਵੱਔ ਤੁੀਂ ਰਏਵੇਂ ਏਯ ਯਸ ਸ? 

. ਏੀ ਠੀਏ ਏੰਭ ਏਯ ਰਯਸਾ ਸ? ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔੁਣਤੀਆਂ ਰਏਸੜੀਆਂ ਸਨ? 

. ਤੁਸਾਡ ਵਯਤਭਾਨ ਬੂਰਰਏ ਨਏਸ਼ ਦਾ ਅਵਰਏਨ ਏਯ। 
. ਰਏਸੜੀ ੱਰ ਨੇ ਤੁਸਾਨੰੂ ਔੁਣਤੀ ਰਦੱਤੀ ਖਾਂ ਰਏਸੜੀ ੱਰ ਨੰੂ ਤੁੀਂ ਭਗਣ ਰਵੱਔ ਭੁਸ਼ਰਏਰ ਾਇਆ? 

. ਯਭਸ਼ੁਯ ਤੁਸਾਨੰੂ ਸਾਰ ਰਵੱਔ ਏੀ ਰਵਐਾ ਰਯਸਾ ਸ? 

. ਏੀ ਇੱਥ ਭਭੀ ਆੂਆਂ ਖਾਂ ਸਯ ਬਾਈਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਏਈ ਰਸ਼ਨ ਸ? 
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ਅਿੱ ਗ ਲਖ {ਤੁਸਾਡ ਭੇਂ ਦਾ /} 

ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਇਸ ਆਐਦ ਸ ਰਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਵਐਾਵ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਸ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਸਯਏ ਨਾਰ ਸ਼ਾਂਤ 

ਰਾਯਥਨਾ ਰਵੱਔ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ। 

. ਰਏਸੜੀ ਰਏਰਯਆਵਾਂ ਮਖਨਾਵਾਂ ਖਾਂ ਟੀਔ ਯਭਸ਼ੁਯ ਾਡ ਅਰੀ ਵਾਯ ਇਏੱਠੇ ਸਣ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਅਰਬਆ ਰਵੱਔ ਰਰਆਉਣਾ ਔਾਸੰੁਦਾ ਸ? {ਤੁਸਾਡ ਏੰਭ 

ਉੱਤ ਏੇਂਦਰਯਤ ਸਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਦ ਰਈ ਔਾਯ ਐਤਯੀ ਾਧਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯ} 

੦. ਰਏਵੇਂ ਭਯ ਰੱਰਐਅਏ ਖਾਂ ਸਯ ਭੂਸ ਭੈਂਫਯ ਇ ਏੰਭ ਰਵੱਔ ਭਯੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦ ਸਨ? 

ਅੰਤ ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਭੂਸ ਵਖੋਂ ਰਾਯਥਨਾ ਰਵੱਔ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ  ਏਯਦ ਸ ਭਾਂ ਐਯਔ ਏਯ। 

ਭੂਸ ਨੰੂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਸ ਤਾਂ ਖ ਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਦ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏੀਤੀ ਖਾਵ ਅਤ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਨਾਂ ਦ ਰਦਰਾਂ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯਨ 

ਰਈ ਏਸ ਰਖਨਹ ਾਂ ਏਰ ਭੂਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਅਰੱ ਏੀਤ  ਭੇਂ ਦ ਦਯਾਨ ਸੰੁਔਾ। 

ਭੂਸ ਦ ਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਨੰੂ ਖ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇ ਸ਼ਨ ਦ ਰਵੱਔ ਰਐਾਇਆ ਸ ਉਸ ਰਾ ੂਏਯਨ ਅਤ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯਨ ਦੀ ਦਰਯੀ 
ਅਤ ਤਾਏਤ ਦਣ ਰਈ ਏਸ। ਖਏਯ ਇੱਏ ਭਾਰਸਯ ਆੂ ਨੰੂ ਐਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਖੁਆਨ ਆੂ ਦ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸ ਤਾਂ ਇਸ ਉ 

ਰਾਯਥਨਾ ਦ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਫਸਤਯ ਭਾਂ ਸ। 

ਰਏਉਂ ਖ ਇਸ ਭੂਸ ਅਏਯ ਦੂਯ ਇਏੱਠੇ ਸੰੁਦ ਸਨ, ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਫਸੁਤ ੱਟ ਰਬੂ ਬਖ ਦਾ ਖਸ਼ਨ ਭਨਾਉਣ ਖਾਂ ਇੱਏ ਬਖਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭਏਾ ਸਵਾ, 
ਯ ਰਸਤ ਅਤ ਰਯਵਾਯ ਅਤ ਰਭੱਤਯਾਂ ਫਾਯ ੱੁਐ-ਾਂਦ ੱੁਕਣਾ ਮਏੀਨੀ ਜ਼ਯੂਯ ਫਣਾ। 

ਚਾਯ ਖਤਯੀ ਜਾਂਚ-ੜਤਾਰ ਯਖਾਵਚਿੱ ਤਯ 

ਲਾਢੀ ਦ ਖਤਯ: ਰਏਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਤਰਭਏ ਰਯਵਾਯ {ਾਧਾਯਨ 

ਏਰੀਰਮਾਵਾਂ} ਰਵਏਰਤ ਸ ਯਸ ਸਨ? 

ਗੁਣਾਤਭਕ ਲਾਧ ਦ ਖਤਯਪ: ਰਏ ਨਾਰ, ਰਏਵੇਂ ਅਤ ਏਦੋਂ ਤੁੀਂ 
ਵਾਦਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਅੱਡ ਏਯ ਯਸ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯ ਯਸ ਅਤ 
ੁਨਯ ਉਤਾਦਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਵਾਫਦਸ ਠਰਸਯਾ ਯਸ ਸ?’ 

ਖਾਰੀ ਖਤਯ: ਰਏੱਥ ਖਾਂ ਰਏ ਨਾਰ {ਰਏਸੜ ਰਏ ਭੂਸ} ਤੁੀਂ ਯਾਖ 

ਦ ਰਵਥਾਯ ਦੀ ਮਖਨਾ ਫਣਾ ਯਸ ਸ? 

ਫੀਜ ਫੀਜਣ ਦ ਖਤਯ: ਰਏੱਥ ਖਾਂ ਰਏ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਯਾਖ ਦੀ ਐੁਸ਼ਐਫਯੀ 
ਨੰੂ ਵੰਡ ਯਸ ਸ? ਤੁੀਂ ਉਸ ਰਏਵੇਂ ਏਯ ਯਸ ਸ? 

ਲਧਦਾ ਖਤਯ: ਰਏਵੇਂ ਤੁੀਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯ ਯਸ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਆਤਰਭਏ, ਰਵਅਏਤੀਤ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੁਬਾਵਏ ਨੈਟਵਯਏ ਰਈ ਵਧਾ 
ਯਸ ਸ?  
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ਕੁਰਿੱ ਤਯੀ ਨਕਲ਼ਾ ਉੱਤ ਾਧਾਯਨ ਕਰੀਵਮਾ ਲ਼ਕਲ਼ ਰਾਯੂ 
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Fort Worth 3-13 

 
Wylie C 
Berlin 2-14 

Tim P 
Johor Bahru 2-14 

Arnold S 

Flagstaff 5-14 

Charles D 
Fort Worth 9-14 

    
 
 

ਭੂਵ ਦ ਾਠਕ ਦਾ ਨਾਭ I 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 8 

0 

Y 8 

12 0 

0 

N 0 
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N 0 

 
2 4 

0 

N 4 

0 5 

5 

Y 3 

Rusty N 
Fort Worth 6-13 

Jeremy T 
Arllington 7-13 

Jerry E 
Pheonix 9-13 

Mike L 
Fort Worth 9-13 

0 7 

2 

0 6 

0 

Y 4 N 0 

4 1 

1 

N 1 

2 2 

1 

Y 4 

David T  Grant N 
State Prison 10-13 WS H.S. 1-14 

Chris K 
Flagstaff 1-14 

Matt B Fort 
Worth 2-14 

8 0 

0 

N 2 

0 8 

5 

Y 4 

5 0 

1 

N 0 

4 2 

1 

N 2 

Justin D 
Online 5-13 

0 9 

5 

Y 8 

Zack D 
Richardson 9-13 

Kevin R 
Piano 1-14 

George P 
Frankfurt 8-13 

Dave L 
Singapore 11-13 

Jacob Y 
Naples 1-14 

6 0 

0 

N 0 

2 2 

0 

N 2 

4 1 

1 

N 2 

2 6 

1 

Y 4 

4 0 

0 

N 0 
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ਜ਼ਭੀਭਾ 
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੩/੩ ਭੂਵ ਲ਼ਰਣੀਆ ਂ

ਆ ਲ਼ਰਣੀਆਂ {ਖਜੀਆਂ ਰਈ} 

ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਸ ਬਾਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਦ "ਉਤਾਂਸ ਵਐ" ਬਾ ਰਈ ਵਯਤ। ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔੋਂ ਏੁਗ ਬਾਾਂ ਰਈ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਵਾਂ ਦੀ 
ਰੜ ਸਵੀ। 

. ਾੀਆਂ ਰਈ ਆ: ਰੂਏਾ ੦:੧- 

. ਯੀਫਾਂ ਰਈ ਆ: ਰੂਏਾ :- 

. ਬਰੜਆਂ ਰਈ ਆ: ਰੂਏਾ :- 

. ੁਆਔ ਸਇਆਂ ਰਈ ਆ: ਰਏੂਾ ੧:-ਫ਼ 

. ਦੁਐੀਆਂ ਰਈ ਆ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

. ਐਖੀਆਂ ਰਈ ਆ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

 

 
 

ਮੂਵਿੰ ਨਾ ਦ ਵਚਿੰ ਨਹ  {ਖਜੀਆਂ ਰਈ} 

ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਸ ਬਾਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਦ "ਉਤਾਂਸ ਵਐ" ਬਾ ਰਈ ਵਯਤ। ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔੋਂ ਏੁਗ ਬਾਾਂ ਰਈ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਵਾਂ ਦੀ 
ਰੜ ਸਵੀ। 
 

. ਖਰ ਨੰੂ ਭ ਰਵੱਔ ਫਦਰਣਾ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

. ਭੁਾਰਸਫ ਦ ੱੁਤਯ ਨੰੂ ਔੰਾ ਏਯਨਾ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

. ਅਧਯੰੀ ਨੰੂ ਔੰਾ ਏਯਨਾ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

. ੰਖ ਸਜ਼ਾਯ ਨੰੂ ਯਖਾਉਣਾ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

. ਾਣੀ ਉੱਤ ਔੱਰਣਾ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

. ਜ਼ਭਾਂਦਯੂ ਅੰਨਹੇ  ਨੰੂ ਔੰਾ ਏਯਨਾ: ਮੂਸੰਨਾ ੧:- 

. ਰਾਜ਼ਯ ਨੰੂ ਭੁਯਰਦਆਂ ਤੋਂ ਔੰਾ ਏਯਨਾ: ਮੂਸੰਨਾ :- 

 

 
 

ਲ਼ੁਯੂਆਤੀ ਤਯੀਕਾ: ਵਵਰੀਆਂ ੮ ਭੀਵਟਿੰ ਗਾਂ 
ਇਸ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਸ ਰਖਸੜ ਰਸਰਾਂ ਸੀ ਭੀਸੀ ਸਨ ਯ ਇ ਰਏਭ ਦ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਰਸਰਾਂ ਨਸੀਂ ਆ ਨ। ਅਰਬਆ ਬਾ ਇਨਹ ਾਂ ੦ 

ਸ਼ਨਾਂ ਰਵੱਔ ਰਨਯਦਰਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਰਆ ਅਤ ਖਾਤੀਤ ਸ। ਰਵਅਏਤੀਤ ਅਰਬਆ ਰਰਰਰਵਾਯ ਭੀਰਟੰਾਂ ਦ ਰਵੱਔ ਸ਼ੁਯੂ ਸੰੁਦਾ ਸ। 

੧. ਆਣੀ ਕਵਾਣੀ ਦਿੱ  
ਉਤਾਂਵ ਲਖ: ਭਯਏੁ :-ਫ਼। ਐਾ ਏਯਏ ਆਇਤਾਂ ੦-ਫ਼ ਦ ਉੱਤ ਰਧਆਨ ਰਦ। 

ਅਵਬਆ: ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯ – ਤੁਸਾਨੰੂ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯਨ ਅਤ ਰਏਾਂ ਦ ਨਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰੜ ਸਵੀ 
ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਮੂ ਦ ਫਾਯ ਦੱਦ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱ ਏਦ ਸ: 
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 ਰਮੂ ਦ ਰੱਕ ਔੱਰਣ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਆਣ ਖੀਵਨ ਫਾਯ ੱਰਫਾਤ ਏਯ – ਆਣੀਆਂ ਬਾਵਨਾਵਾਂ {ਦਯਦ, ਇਏੱਰਾਣ}, ਰਸ਼ਨਾਂ {ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 

ਏੀ ਸੰੁਦਾ ਸ}, ਖਾਂ ਰਮੂ ਦ ਰੱਕ ਔੱਰਣ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਖ ੰਯਸ਼ ਨ ਫਾਯ ਵਯਣਨ ਏਯ। 
 ਤੁੀਂ ਰਏਵੇਂ ਰਮੂ ਦ ਇੱਏ ਔਰ ਫਣ ੀ ਉ ਦ ਫਾਯ ੱਰਫਾਤ ਏਯ – ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਮੂ ਫਾਯ ਦੱ! ਰਮੂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਏਸਾਣੀ ਇਸ ਸ: ਅੀਂ 

ਬਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਾਾਂ ਨਾਰ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਦੁੱ ਐ ਸੰੁਔਾਇਆ ਸ। ਅੀਂ ਾਡ ਾਾਂ ਏਯਏ ਭਯ ਖਾਵਾਂ। ਯ ਅੀਂ ਭਤ ਤੋਂ ਫਔਾ ਖਾਂਦ ਸਾਂ 
ਖਦੋਂ ਅੀਂ ਰਮੂ ਰਵੱਔ ਆਣਾ ਰਵਸ਼ਵਾ ਯੱਐਦ ਸਾਂ, ਰਖਸੜਾ ਾਡ ਾਾਂ ਰਈ ਭਯ ਰਆ, ਦਪਨਾਇਆ ਰਆ, ਅਤ ਭੁਯਰਦਆਂ ਦ ਰਵੱਔੋਂ ਖੀ 
ਉੱਰਠਆ ੀ। 

 ਰਮੂ ਦ ਰੱਕ ਔੱਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਆਣ ਖੀਵਨ ਫਾਯ ੱਰਫਾਤ ਏਯ – ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਰਮੂ ਨੇ ਤੁਸਾਡ ਖੀਵਨ ਨੰੂ ਫਦਰ ਰਦੱਤਾ ੀ। 
ਅਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤ ਭਾਪੀ ਖ ਰਮੂ ਰਦੰਦਾ ਸ ਨੰੂ ਦੱ। 

 ਇੱਏ ਖਵਾਫ ਨੰੂ ਭੰ – ਤੁਸਾਡੀ ਏਸਾਣੀ ਇੱਏ ਖਵਾਫ ਨੰੂ ਭੰਣੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ। ਇੱਏ ਉ ਰਸ਼ਨ ਨਾਰ ਭਾਤ ਏਯ ਰਖਸੜ ਤੁਸਾਡੀ ਰਵਅਏਤੀ 
ਦੀ ਆਤਰਭਏ ਯੁਔੀ ਐਖਣ ਰਵੱਔ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ। ਏੁਗ ਇ ਤਯਹਾਂ ੱੁਕ: "ਏੀ ਤੁੀਂ ਖਾਣਨਾ ਔਾਸੰੁਦ ਸ ਰਏ ਤੁੀਂ ਰਏਵੇਂ ਭਾਪ ਏੀਤ ਖਾ ਏਦ 
ਸ?" ਖਾਂ "ਏੀ ਤੁੀਂ ਔਾਸੰੁਦ ਸ ਰਏ ਯਭਸ਼ੁਯ ਤੁਸਾਡ ਖੀਵਨ ਨੰੂ ਫਦਰ?" 

 ਇ ਨੰੂ ੰਐ ਯੱਐ { ਰਭੰਟ ਖਾਂ ੱਟ} – ਤੁਸਾਡੀ ਏਸਾਣੀ ਕਟੀ ਅਤ ਰਦਰਔ ਸਣੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ। ਅਏਾਊ ਨਾ ਸਵ ਅਤ ਨੀ ਦਯ ਤੱਏ 

ੱਰ ਨਾ ਏਯ ਰਏ ੁਣਨ ਵਾਰਾ ਰਦਰਔੀ ਸੀ ੁਆ ਦਵ। 
 ਆਣ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਰਏ ਨਾਰ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਦੱਣ ਦਾ ਅਰਬਆ ਏਯ। 
 ੁਣਾਉਣ ਦ ਰਈ ੰਖ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਔੁਣ। ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਏਸ ਰਏ ਤੁਸਾਨੰੂ ਉਸ  ਰਏ ਰਵਐਾਵ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਇ ਸਤ ਆਣੀ 

ਏਸਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਔਾਸੰੁਦ ਸ। 
 

੨. ਵਮੂ ਦੀ ਕਵਾਣੀ ਦਿੱ  
ਉਤਾਂਵ ਲਖ:  ਏੁਰਯੰਥੀਆਂ :-੦, ਯਭੀਆਂ :, ਯਭੀਆਂ : 

ਅਵਬਆ: ਆਣ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਸਯਏ ਨੰੂ ਇਵੇਂਖਰਏਮੂਫ ਖਾਂ ਏਈ ਸਯ ਾਧਾਯਨ ਢੰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ ਰਮੂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਬਆ 

ਏਯਨ ਰਈ ਏਸ। ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਰਮੂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਇ ਸਤ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਦੱ। ਸਯ ਸਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਯ। 
 

 

੩. ਵਿੱ ਛ ਚਿੱ ਰ ਅਤ ਭਿੱ ਛੀ 

ਉਤਾਂਵ ਲਖ: ਭਯਏੁ :-ਫ਼ 

ਅਵਬਆ: ਇੱਏ ੂਔੀ ਫਣਾ – ਇੱਏ ਐਾਰੀ ਏਾਖ ਰ ਅਤ ਫ਼ਫ਼ ਰਏਾਂ ਦ ਨਾਭ ਰਰਐ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁੀਂ ਖਾਣਦ ਸ {ਰਯਵਾਯ, ਰਭੱਤਯ, ੁਆਂਢੀ, 
ਰਸਮੀ, ਖਾਂ ਰਸਾਠੀ} ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਮੂ ਫਾਯ ੁਣਨ ਦੀ ਰੜ ਸ। ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਰਮੂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਇ ਸਤ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਦੱ। ਇਸ ਸਯ 

ਸਤ ਏਯ। 

 

੪. ਫਵਤਭਾ 

ਉਤਾਂਵ ਲਖ: ਯਭੀਆਂ :-; ਯੂਰਾਂ. ੦:-ਫ਼ 
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ਅਵਬਆ: ਰਏਤ ਨੇੜ ਦ ਥਾਨ ਤ ਾਣੀ ਰੱਬ {ਨਸਾਉਣ ਦਾ ਟੱਫ, ਤਰਾਫ, ਨਦੀ, ਗੀਰ} ਅਤ ਾਯ ਨਵੇਂ ਰਵਸ਼ਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਫਰਤਭਾ ਰਦ। ਖਦੋਂ 
ਸੀ ਰਏ ਨਵੇਂ ਰਵਸ਼ਵਾੀ ਫਣਦ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਰਤਭਾ ਰਦ। ਫਰਤਭ ਦ ਫਾਯ ਸਯ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰੱਐਣ ਦ ਰਈ, ਵਐ ਯੂਰਾਂ ਦ 
ਏਯਤੱਫ :-; ੦:-; ੦:-੦; ੧:ਫ਼-੧, ਫ਼:-੦, :-, :-, ਯੂਰਾਂ. ੦:-੧ ਅਤ  ਏੁਰਯੰਥੀਆਂ 
:ਫ਼-, ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ ੧:-; ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :-।   

ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਰਮੂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਇ ਸਤ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਦੱ। ਸਯ ਸਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਯ। 
 

 

੫. ਫਾਈਫਰ 

ਉਤਾਂਵ ਲਖ:  ਰਤਭਰਥਉ :- 

ਅਵਬਆ: ਮਾਦ ਏਯ ਅਤ  ਫਾਈਫਰ ਅਰਧਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਸਯਾਉ {ਰਸ਼ਨ - ਾਧਾਯਨ ਭੀਰਟੰ ਰਾਯੂ ਰਵੱਔ}। ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਰਮੂ 

ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਇ ਸਤ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਦੱ। ਇਸ ਸਯ ਸਤ ਏਯ। 
 

 

੬. ਯਭਲ਼ੁਯ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ  

ਉਤਾਂਵ ਲਖ: ਭੱਤੀ :੧- 

ਅਵਬਆ: ਆਣ ਸੱਥ ਨੰੂ ਰਏਵੇਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ ਏਯਨੀ ਸ ਰਈ ਵਯਤਣਾ ਰੱਐ। ਇੱਏ ਭੂਸ ਵਖੋਂ ਭੱਤੀ :੧- ਰਵੱਔ ਇੱਏ ਸਾਇਏ 

ਵਖੋਂ ਆਣ ਸੱਥ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ ਰਮੂ ਦੀ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। 

੧. ਵਥਰੀ = ਿੰ ਫਿੰ ਧ। ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਸਥਰੀ ਾਡੀਆਂ ਉਂਰੀਆਂ ਅਤ ਅੰੂਠੇ ਰਈ ਫੁਰਨਆਦ ਸ, ਰਯਪ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਭਾਂ ਉ ਨਾਰ ਾਡ 
ਰਨੈੱਖੀ ੰਫੰਧ ਦੀ ਫੁਰਨਆਦ ਸ। "ਸ ਾਡ ਰਤਾ, ਰਖਸੜਾ ੁਯ ਰਵੱਔ ਸ..." (ਭੱਤੀ :੧)। 

੨. ਅਿੰ ਗੂਠਾ = ਅਯਾਧਨਾ। ਾਡਾ ਅੰੂਠਾ ਾਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਾਉਂਦਾ ਸ ਰਏ ਾਨੰੂ ਏੁਗ ਵੀ ਭੰਣ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦੀ ਅਯਾਧਨਾ ਏਯਨੀ ਔਾਸੀਦੀ 
ਸ। "...ਤਯਾ ਨਾਭ ਾਏ ਭੰਰਨਆ ਖਾਵ।" {ਭੱਤੀ :੧}। 

੩. ਵਵਰੀ ਉਂਗਰੀ = ਭਯਣ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੀਂ ਆਣ ਖੀਵਨਾਂ, ਮਖਨਾਵਾਂ, ਰਯਵਾਯਾਂ, ਅਯਥ-ਰਫੰਧ, ਬਰਵੱਐ, ਬ ਏੁਗ ਨੰੂ ਭਯਣ 

ਏਯਦ ਸਾਂ। "ਤਯਾ ਯਾਖ ਆਵ, ਤਯੀ ਇੱਕਾ ੂਯੀ ਸਵ..." {ਭੱਤੀ :ਫ਼} 

੪. ਵਲਚਕਾਯਰੀ ਉਂਗਰੀ = ਭਿੰ ਗ। ਰਪਯ ਅੀਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਅੱ ਾਡੀਆਂ ਰੜਾਂ ਨੰੂ ਭੰਦ ਸਾਂ। "ਾਡੀ ਯਖ ਦੀ ਯਟੀ ਾਨੰੂ ਰਦਸ।" {ਭੱਤੀ :} 

੫. ਚਥੀ ਉਂਗਰੀ = ਭਾਪੀ। ਸੁਣ ਅੀਂ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਾਡ ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਪ ਏਯਨ ਰਈ ਆਐਦ ਸਾਂ, ਅਤ ਾਨੰੂ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਪ ਏਯਨਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। 
"ਾਨੰੂ ਭਾਪ ਏਯ ਰਖਵੇਂ ਅੀਂ ਦੂਰਖਆਂ ਨੰੂ ਭਾਪ ਏਯਦ ਸਾਂ" {ਭੱਤੀ :}। 

੬. ਬ ਤੋਂ ਛਟੀ ਉਂਗਰੀ = ੁਯਿੱ ਵਖਆ। ਰਪਯ ਅੀਂ ੁਯੱਰਐਆ ਦੀ ਭੰ ਏਯਦ ਸਾਂ। "ਅੀਂ ਯਤਾਵ ਰਵੱਔ ਨਾ ਈ, ੋਂ ਫੁਰਯਆਈ ਤੋਂ ਫਔਾ।" 

{ਭੱਤੀ :}। 
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੭. ਅਿੰ ਗੂਠਾਂ {ਇਿੱ ਕ ਲਾਯ ਪਯ} = ਅਯਾਧਨਾ। ਅਤ ਰਖਵੇਂ ਅੀਂ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ੀ ਉਵੇਂ ਅੀਂ ਭਾਤ ਏਯਦ ਸਾਂ – ਅੀਂ ਯਫਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਯਭਸ਼ੁਯ 

ਦੀ ਅਯਾਧਨਾ ਏਯਦ ਸਾਂ – "ਰਏਉਂਰਏ ਯਾਖ ਅਤ ਸ਼ਏਤੀ ਅਤ ਭਰਸਭਾ ਦਾ ਤਯੀ ਸੀ ਸ। ਆਭੀਨ।" {ਭੱਤੀ :}। 

ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਰਮੂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਇ ਸਤ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਦੱ। ਇਸ ਸਯ ਸਤ ਏਯ। 
 

 

੭. ਔਖ ਭੇਂ 
ਉਤਾਂਵ ਲਖ: ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :-; ਭੱਤੀ :- 

ਅਵਬਆ: ਆਣ ਭੂਸ ਨਾਰ ਇੱਏ ਉ ਭੁਸ਼ਰਏਰ ਫਾਯ ੱਰ ਏਯ ਰਖਸੜੀ ਤੁੀਂ ਨਵੇਂ ਰਵਸ਼ਵਾ ਰਵੱਔ ਾਸਭਣਾ ਏੀਤੀ ੀ: ਖ ਭੁਸ਼ਰਏਰਾਂ ਤੁੀਂ 
ਾਸਭਣਾ ਏਯ ਏਦ ਸ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ਯ ਏਯ; ਬੂਰਭਏਾ ਰਨਬਾ ਏ ਦੱ ਰਏ ਤੁੀਂ ਰਏਵੇਂ ਖਵਾਫ ਦਵ – ਦਰਯੀ ਅਤ ਰਆਯ ਨਾਰ – ਰਖਵੇਂ ਰਏ ਰਮੂ 

ਰਐਾਉਂਦਾ ਸ। ਰਖਵੇਂ-ਰਖਵੇਂ ਰੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਸਯਏ ਰਵਅਏਤੀ ਦ ਦੱਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ। ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਰਮੂ 

ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਇ ਸਤ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਦੱ। ਇਸ ਸਯ ਸਤ ਏਯ। 
 

 

੮. ਇਿੱ ਕ ਕਰੀਵਮਾ ਫਣ ਜਾਓ 

ਉਤਾਂਵ ਲਖ: ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :-,  ਏੁਰਯੰਥੀਆਂ :- 

ਅਵਬਆ: ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਾਂ ਰਵੱਔ ਵਯਣਨ ਏੀਤੀ ਏਰੀਰਮਾ ਫਣਨ ਦ ਰਈ ਖ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯ। ਇੱਏ ਭੂਸ ਵਖੋਂ, 
ਇੱਏ ਐਾਰੀ ਏਾਜ਼ ਉੱਤ, ਤੁਸਾਡ ਆਣ ਭੂਸ ਦੀ ਨੁਭਾਇੰਦੀ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਇੱਏ ਰਫੰਦੂਆ ਂਨਾਰ ਰ ਔੱਏਯ ਫਣਾ। ਇ ਤੋਂ ਉੱਯ,  ਅੰਏਾਂ ਦੀ 
ੂਔੀ ਰਦ: ਉਸ ਰਖਸੜ ਰਾਤਾਯ ਸਾਜ਼ਯ ਸਨ {ਖੁੜੀ ਸਈ ਤਵੀਯ}, ਰਮੂ ਰਵੱਔ ਰਵਸ਼ਵਾ ਏਯਦ ਰਏ {ਰੀਫ} ਅਤ ਰਵਸ਼ਵਾ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 

ਫਰਤਭਾ ਾ ਸ {ਾਣੀ}। 

 
 

ਖਏਯ ਤੁਸਾਡਾ ਭੂਸ ਇੱਏ ਏਰੀਰਮਾ ਸਣ ਰਈ ਭਯਰਤ ਸ, ਤਾਂ ਰਫੰਦੂਆਂ ਦ ਰ ਔੱਏਯ ਨੰੂ ਠ  ਫਣਾ ਰ। ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਐੰਡਾਂ ਰਵੱਔੋਂ 
ਸਯਏ ਦਾ ਰਨਮਰਭਤ ਅਰਬਆ ਏਯਦ ਸ ਤਦ ਤੁਸਾਡ ਰ ਔੱਏਯ ਦ ਅੰਦਯ ਐੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਤਵੀਯ ਫਣਾ। ਖਏਯ ਤੁੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਐੰਡਾਂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਏਯਦ 
ਸ ਖਾਂ ਤੁੀਂ ਇ ਨੰੂ ਏਯਨ ਰਈ ਫਾਸਯੋਂ ਰਏ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯਦ ਸ, ਤਦ ਰ ਔੱਏਯ ਦ ਫਾਸਯ ਇਨਹ ਾਂ ਐੰਡਾਂ ਦੀ ਤਵੀਯ ਫਣਾ। 
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. ਇੱਏ ਏਰੀਰਮਾ ਸਣ ਰਈ ਭਯਣ: ਰਫੰਦੂਆਂ ਵਾਰੀ ਯਐਾ ਦੀ ਫਖਾ ਠ  ਯਐਾ 
. ਫਰਤਭਾ – ਾਣੀ  
. ਫਾਈਫਰ - ਰਏਤਾਫ 

. ਰਮੂ ਦ ਭ/ਯਟੀ ਅਤ ਾਣੀ - ਰਆਰ ਦੀ ਮਾਦਰਯੀ 
. ੰਤੀ - ਰਦਰ 

. ਦਣਾ ਅਤ ਵਏਾਈ – ਧਨ ਰਔੰਨਹ  
. ਰਾਯਥਨਾ – ਰਾਯਥਨਾ ਦ ਸੱਥ 

੦. ਉਤਤ – ਉਤਾਂਸ ਉੱਠੇ ਸ ਸੱਥ 

੧. ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰਮੂ ਫਾਯ ਦੱਣਾ – ਰਭੱਤਯ ਦਾ ਇੱਏ ਰਭੱਤਯ ਨਾਰ ਸੱਥ ਪੜਨਾ। 
ਫ਼. ਉਸ ਰਵਸ਼ਵਾ ਰਵੱਔ ਰਰਆਉਂਦਾ ਸ 
. ਆੂ – ਦ ਭੁਏਯਾਉਂਦ ਸ ਔਸਯ 
 

ਰਏਸੜੀ ੱਰ ਸ ਰਖਸੜੀ ਰਏ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਰਵੱਔ ਨਸੀਂ ਸ ਰਖਸੜੀ ਇ ਨੰੂ ਇੱਏ ਰਸਤਭੰਦ ਏਰੀਰਮਾ ਫਣਾਵੀ? 

 

ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਅਤ ਰਮੂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਇ ਸਤ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਦੱ। ਇਸ ਸਯ ਸਤ ਏਯ। 
 

  

 

ਅਿੱ ਗ ਵਕਿੱ ਥ? 

/ ਨੰੂ ਏਯ ਯਾਸ ਐਖ ਖਾਂ / ਭਜ਼ਫੂਤ ਯਾਸ ਖਾਂ ਮੂਸੰਨਾ ਖਾਂ ਭਯਏੁ ਵਯੀ ਫਾਈਫਰ ਦੀ ਇੱਏ ਰਏਤਾਫ ਔੁਣ {ਇੱਏ ਭੀਰਟੰ ਰਈ ਰਯਪ ਇੱਏ 
ਏਸਾਣੀ ਔੁਣ}। 

 
  

ਖਜ ਲ਼ਰਣੀਆਂ 
{ਉਸ ਭੂਸ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਈਫਰ ਰਕਏੜ ਅਤ ਖਾਣ ਕਾਣ ਦੀ ਰੜ ਸ} 

 

ਸਠਾਂ ਰਦੱਤ ਸ ਬਾਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਦ "ਉਤਾਂਸ ਵਐ" ਬਾ ਰਈ ਵਯਤ। ਤੁਸਾਡ ਭੂਸ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵੱਔੋਂ ਏੁਗ ਬਾਾਂ ਰਈ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਵਾਂ ਦੀ 
ਰੜ ਸਵੀ। 
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ਯਭਲ਼ੁਯ ਨੂਿੰ  ਖਜ – ਯਭਸ਼ੁਯ ਏਣ ਸ ਅਤ ਉ ਰਏਸਦ ਵਯਾ ਸ 
 

. ਰਯਸ਼ਟੀ – ਉਤਤ  

. ਰਏਾਂ ਦੀ ਰਯਸ਼ਟੀ – ਉਤਤ  

. ਰਏਾਂ ਦੀ ਅਣਆਰਆਏਾਯੀ – ਉਤਤ  

. ਨੂਸ ਅਤ ਖਰ ਯਰ – ਉਤਤ :-੦: 

. ਨੂਸ ਨਾਰ ਯਭਸ਼ੁਯ ਦਾ ਵਾਇਦਾ – ਉਤਤ ੦:-੧: 

. ਯਭਸ਼ੁਯ ਅਫਯਾਸਾਭ ਨਾਰ ਫਰਦਾ ਸ – ਉਤਤ :-; :- 

. ਦਾਊਦ ਅਫਯਾਸਾਭ ਦੀ ਅੰ ਦਾ ਯਾਖਾ ਫਣ ਖਾਂਦਾ ਸ –  ਭੂਰ :-;  ਭੂਰ :-੦ 

੦. ਯਾਖਾ ਦਾਊਦ ਅਤ ਫਥਸ਼ਫਾ –  ਭੂਰ :- 

੧. ਨਾਥਾਨ ਦੀ ਏਸਾਣੀ –  ਭੂਰ :- 

ਫ਼. ਯਭਸ਼ੁਯ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ ਆਵਾ – ਮਾਮਾਸ  

  

ਵਮੂ ਨੂਿੰ  ਖਜ – ਰਮੂ ਏਣ ਸ ਅਤ ਰਏਉਂ ਉਸ ਆਇਆ 

 

. ਭੁਏਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਸਇਆ – ਭੱਤੀ :੦- 

. ਰਮੂ ਦਾ ਫਰਤਭਾ – ਭੱਤੀ :-੧, - 

. ਾਰ ਭਨੱੁਐ ਔੰਾ ਸੰੁਦਾ ਸ – ਭਯਏੁ :-ਫ਼ 

. ਰਮੂ ਏਦ ਵੀ ਬਡ ਨੰੂ ੁਆਉਂਦਾ ਨਸੀਂ – ਮੂਸੰਨਾ ਫ਼:-ਫ਼ 

. ਰਮੂ ਅੰਨਹੇ  ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਔੰਾ ਏਯਦਾ ਸ – ਰੂਏਾ ੦:- 

. ਰਮੂ ਅਤ ਜ਼ੱਏੀ – ਰੂਏਾ ੧:-੧ 

. ਰਮੂ ਅਤ ਭੱਤੀ – ਭੱਤੀ ੧:੧- 

੦. ਰਮੂ ਸੀ ਇੱਏ-ਇੱਏ ਯਾਸ ਸ – ਮੂਸੰਨਾ :- 

੧. ਰਵੱਤਯ ਆਤਭਾ ਆ ਰਯਸਾ ਸ – ਮੂਸੰਨਾ :- 

ਫ਼. ਆਐਯੀ ਬਖਨ – ਰੂਏਾ :-ਫ਼ 

. ਰਰਤਾਯੀ ਅਤ ਸ਼ੀ – ਰੂਏਾ :-; :- 

. ਰੀਫ ਰਦੱਤਾ ਖਾਣਾ – ਰੂਏਾ :- 

. ਰਮੂ ਖੀਉਂਦਾ ਸ – ਰੂਏਾ :-, -; ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :- 

. ਰਵਸ਼ਵਾ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏਯਨਾ – ਰਰਰੱੀਆਂ :-੧ 

 

 
 

  

ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਨ ਦੀ ਲ਼ਰਣੀ 
{ਨਵੇਂ ਰਵਸ਼ਵਾੀਆਂ ਖਾਂ ਭੂਸ ਰਈ ਰਖਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਰਤ ਪਏ ਦੀ ਰੜ ਸ} 

 

ਵਮੂ ਆਖਦਾ ਵ – ਰਮੂ ਦ ਫੁਰਨਆਦੀ ਸੁਏਭਾਂ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਨਾ ਰੱਐ। ਆਣੀ ੂਔੀ ਰਵੱਔ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਰਮੂ ਨੰੂ ਵੰਡਦ ਯਸ। 
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੧.੧ ਰੱਐ ਅਤ ਏਯ – ਮੂਸੰਨਾ -! 
੧.੨ ਤਫਾ ਏਯ। ਰਵਸ਼ਵਾ ਏਯ। ਰੱਕ ਔੱਰ । ਭਯਏੁ :-, ਅੀਆਂ :-ਫ਼ 

੧.੩ ਫਰਤਭਾ ਰਉ – ਭੱਤੀ ੦:੧, ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ ੦:-੦ 

੧.੪ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯ। ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯ – ਰੂਏਾ ਫ਼:- 

 
  

ਵਮੂ ਇਵ ਲੀ ਆਖਦਾ ਵ – ਰਮੂ ਦ ਫੁਰਨਆਦੀ ਸੁਏਭਾਂ ਦੀ ਆਰਆ ਾਰਨਾ ਏਯਨਾ ਰੱਐ। ਆਣੀ ੂਔੀ ਰਵੱਔੋਂ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਰਮੂ ਨੰੂ ਵੰਡਦ ਯਸ।  
 

੨.੧ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ – ਭੱਤੀ :੧-। ਰਮੂ ਦੀ ਨਭੂਨਾ ਰਾਯਥਨਾ ਨੰੂ ਏਯ ਅਤ ਰੱਐ।  
੨.੨ ਮਾਦ ਯੱਐ ਅਤ ਰਮੂ ਦੀ ਮਾਦਰਯੀ ਰਈ ਏਯ – ਰੂਏਾ :-ਫ਼;  ਏੁਰਯੰਥੀਆਂ :- 

੨.੩ ਰਦ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :- 

੨.੪ ਇ ਨੰੂ ਅੱ ੌਂ – ਭੱਤੀ ੦:੦-ਫ਼ 

 
  

 

ਵਜਲੇਂ ਭੈਂ ਵਿੱ ਛ ਚਿੱ ਰਦਾ ਵਾਂ ਉਲੇਂ ਚਿੱ ਰ  – ਔਰ ਫਣਾ। ਖ ਤੁੀਂ ਰੱਰਐਆ ਸ ਉਸ ਦੂਰਖਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਰਐਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅੱ ਦਣਾ ਰਐਾਉਣਾ। 
 

੩.੧ ਇੱਏ ਔਰਾ ਰੱਬ –  ਰਤਭਰਥਉ :- 

੩.੨ ਇ ਨੰੂ ਅੱ ੌਂ –  ਰਤਭਰਥਉ :-, - 

੩.੩ ਦੂਰਖਆਂ ਨੰੂ ਰਐਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਐਾਉ –  ਰਤਭਰਥਉ :-,  

੩.੪ ਭੁਸ਼ਰਏਰ ਭੇਂ –  ਰਤਭਰਥਉ :- 

 
  

 

ਆਣ ੩/੩ ਭੂਵ ਵਲਿੱ ਚ ਗੁਣਾਤਭਕ ਲਾਧਾ ਕਯ – ਆਣ ਔਰਰਆਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਭੂਸਾਂ ਰਵੱਔ ਇਏੱਠਾ ਏਯ।  
 

੪. ੧ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਅਤ ਇੱਏ ਮਖਨਾ ਫਣਾ ਰੂਏਾ ਫ਼:- ਰਮੂ ਦ ਰਨਯਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ੁਣ ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਨਵਾਂ ਭੂਸ ਅਯੰਬ ਏਯਦ ਸ। 
੪. ੨ ਇੱਏ ਦੂਖ ਨਾਰ ਇਏੱਠੇ ਸਵ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :- 

੪.੩ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਭਨੱੁਐ – ਭਯਏੁ :-ਫ਼, :-  
 ਰਮੂ ਫਾਯ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਵੰਡਣ ਵਾਰ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰੱਬ। ਉ ਰਵਅਏਤੀ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਭੱਤਯਾਂ ਅਤ ਰਯਵਾਯ ਦ ਨਾਰ ਇੱਏ ਭੂਸ ਅਯੰਬ ਏਯ। 
੪.੪ ਏਣ ਰਤਆਯ ਸ – ਭੱਤੀ :-੧, ੦- 

 
 

ਅਗਲਾਈ – ਰੱਐ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਇੱਏ / ਭੂਸ ਦੀ ਅਵਾਈ ਏਯਨੀ ਸ।  
 

੫.੧ ਨਭੂਨਾ {ਇ ਤਯਹਾਂ ਅਵਾਈ ਏਯ} – ਮੂਸੰਨਾ :- 

੫.੨ ਨਭੂਨਾ {ਇ ਤਯਹਾਂ ਅਵਾਈ ਨਾ ਏਯ} –  ਮੂਸੰਨਾ - 

੫.੩ ਸਾਇਤਾ ਏਯ – ਭਯਏੁ :- 

੫.੪ ਨਜ਼ਯ ਯੱਐ – ਰੂਏਾ ਫ਼:-, , ਫ਼ 

੫.੫ ਕੱਡ ਰਦ – ਭੱਤੀ :-ਫ਼ 
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ਜਾਓ: ਥਾਨਕ – ਰੱਐ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਥਾਨਏ ਭਾਖ ਤੱਏ ਸੰੁਔਣਾ ਸ।  
 

੬.੧ ਖਾ – ਥਾਨਏ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :-੦ 

੬.੨ ਯੀਫਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯ। ਐੁਸ਼ਐਫਯੀ ਵੰਡ – ਰੂਏਾ :- 

੬.੩ ਰਖੱਥ ਯਭਸ਼ੁਯ ਬਖਦਾ ਸ ਉੱਥ ਖਾ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ ਫ਼:੧-੦ 

੬.੪ ਇੱਏ ਮਖਨਾ ਨਾਰ ਖਾ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :-, -, ੦-੧; :-, - 

 
  

 

ਜਾਓ: ਵਲਲ਼ਲ ਵਲਆੀ – ਰੱਐ ਰਏ ਰਏਵੇਂ ਧਯਤੀ ਦ ਫੰਨਹੇ  ਤੀਏੁਯ ਸੰੁਔਣਾ ਸ। 
 

੭.੧ ਖਾ: ਰਵਸ਼ਵ ਰਵਆੀ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :-੦, ਭੱਤੀ ੦:੧-ਫ਼ 

੭.੨ ਰਖੱਥ ਯਭਸ਼ੁਯ ਬਖਦਾ ਸ ਉੱਥ ਖਾ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ ੦:-੦ 

੭.੩ ਯਭਸ਼ੁਯ ਸਯ ਰਏ ਭੂਸ ਨੰੂ ਰਆਯ ਏਯਦਾ ਸ – ਮੂਸੰਨਾ :-ਫ਼, ੧: 

੭.੪ ਇੱਏ ਮਖਨਾ ਦ ਨਾਰ ਖਾ – ਯੂਰਾਂ ਦ ਏਯਤੱਫ :-, -, ੦-੧; :-, - 

 
  

 

ਫੁਵਨਆਦੀ ਗਿੱ ਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਦ ਯਿੱ ਖ।  ਖਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇਏੱਠੇ ਸੰੁਦ ਸ ਤਾਂ ਰੱਐ ਰਏ ਏੀ ਏਯਨਾ ਸ। 
 

੮.੧ ਰਮੂ ਰਸਰਾ ਸ – ਰਰਰੱੀਆਂ :- 

੮.੨ ਯਭਸ਼ੁਯ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ ਏਯ – ਭੱਤੀ :੧- 

੮.੩ ਭਾਖ – ਇਫਯਾਨੀਆਂ ਫ਼:- 

੮.੪ ਫਾਈਫਰ –  ਰਤਭਰਥਉ :ਫ਼- 

 
 

  

ਭਯਣ ਕਯ – ਤਏੜ ਫਣ ਯਰਸਣਾ ਰੱਐ ਅਤ ਰਮੂ ਦ ਰੱਕ ਔੱਰਦ ਯਸ। 
 

੯.੧ ਅਣਆਰਆਏਾਯੀ – ਮੂਨਾਸ  

੯.੨ ਭਯਣ – ਮੂਨਾਸ  

੯.੩ ਆਰਆ ਾਰਨ – ਮੂਨਾਸ  

੯.੪ ਾਯ ਯਾਸ ਰਵੱਔ ਆਰਆ ਾਰਨ ਏਯ – ਮੂਨਾਸ  

੯.੫ ਇ ਨੰੂ ਵਯਤ ਖਾ ਇ ਨੰੂ ੁਆ ਰਦ – ਭੱਤੀ :-ਫ਼ 

 

ਇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗ ਵਕਿੱ ਥ? 

ਤੁਸਾਡ ਆਣ ਫਾਈਫਰ ਦ ਬਾਾਂ ਨੰੂ ਔੁਣ ਅਤ ਇਏੱਠੇ ਸੰੁਦ ਯਸ। ਉਸੀ ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਭੀਰਟੰ ਰਾਯੂ ਨੰੂ ਵਯਤ। ਇਏੱਠੇ ਸਣਾ ਨਾ ਕੱਡ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ਗੁਣਾਤਭਕ ਚਰ  


