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            ਪਿਰਿੰ . ਤੇਜਾ ਪ ਿੰ ਘ (1894-1958) 

 

ਪਿਰਿੰ . ਤੇਜਾ ਪ ਿੰ ਘ ਨੇ ਿਿੰ ਜਾਬੀ  ਾਪਿਤ ਤ ੇਬਲੋੀ ਵੀ ਪਨਿੱਗਰ  ੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਿ 
ਦੀਆਂ  ਾਪਿਤਕ ਘਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਸਿੰ  ਾ ਵਜੋਂ 1951 ਪਵਿੱ ਚ ਿੈਿ ੂ  ਰਕਾਰ ਨੇ 
 ਨਮਾਪਨਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਚ 1956 ਪਵਿੱ ਚ ਅਪਿਨਿੰ ਦਨ ਗਰਿੰ ਥ ਵੀ ਿੇਟ ਕੀਤਾ। 
ਵਾਰਤਕ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀਆਂ ਿ ੁਤਕਾਂ ‘ ਾਪਿਤ ਦਰਸ਼ਨ’,  ‘ਨਵੀਆਂ  ੋਚਾਂ’, 
‘ ਪਿਜ  ੁਿਾਅ’ ਤੇ ‘ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਰ ੀ’ ਨਾਂ ਦੀ  ਾਪਿਤਕ 
 ਵੈਜੀਵਨੀ ਵੀ ਪਲਖੀ।ਪਿਰਿੰ .  ਾਪਿਬ ਦੇ ਪਨਬਿੰ ਧ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਿਰਿੂਰ ਿਨ।   



ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਦਾ  ਾਰ ਿੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁ ਾਰ ਿੈ : 

ਘਰ ਇਿੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱ ਪਟਆਂ ਦੇ ਬਣ ੇਕੋਠੇ ਨੂਿੰ  ਨਿੀਂ ਕਪਿਿੰ ਦੇ।  

 



ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਵ ਉਿ ਥਾਂ ਿ ੈਪਜਿੱ ਥੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ  ਿੱ ਧਰਾਂ ਿਲਦੀਆਂ 
ਿਨ,  ਪਜਿੱ ਥੇ ਬਾਲਿਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਂ ਿੈਣ ਅਤੇ ਿਰਾ ਕੋਲੋਂ  ਲਾਡ ਪਲਆ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। 

 

 



 ਪਜਿੱ ਥੇ ਜਵਾਨੀ ਪਵਿੱ ਚ  ਾਰੇ ਜਵਾਨ ਨੂਿੰ  ਗਾਿ ਕੇ, ਲਤਾੜ ਕੇ, ਖਿੱ ਟੀ ਕਮਾਈ 
ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੂਿੰ  ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਿੈ, 

 



 ਪਜਿੱ ਥੇ ਬੁਢਿੇੇ ਪਵਿੱ ਚ ਬਪਿ ਕੇ  ਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਝਮੇਪਲਆਂ ਤੋਂ ਪਮਲੀ ਪਵਿਲ ਨੂਿੰ  
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱ ਟਣ ਪਵਿੱ ਚ ਇਉਂ  ੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਿੈ 

 



 ਪਜਵੇਂ ਬਚਿਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ  ੀ।  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਘਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ  ਪਨਿੱਜੀ ਵਲਵਪਲਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ ੀ ਰਪਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਉ  ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਪਵਿੱ ਚ ਪਜਿੱ ਥੇ  ਮਾਪਜਕ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 
ਦਾ ਅ ਰ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ 
ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਅ ਰ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਕਿੰ ਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ।  ਗੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਆਚਰਣ 
ਬਣਦਾ ਿੀ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ। ਇਿ ਉ  ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ  ੁਿਾਉ ਦਾ  ਾਂਚਾ 
ਿੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪਕ ੇ  ਿੱ ਜਣ ਨੂਿੰ  ਕੋਝੇ,  ੜੀਅਲ ਜਾਂ ਪਖਝੂ  ੁਿਾਅ  
ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਦਲ ਪਵਿੱ ਚ ਕਪਿਿੰ ਦਾ ਿਾਂ, ਇ  ਪਵਚਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਦਾ 
ਪਿਆਰ ਨਿੀਂ ਪਮਪਲਆ ਿੋਣਾ।   

 



  ਇਿੱ ਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਬਰਧ ਬੀਬੀ ਜੀ ਿਨ ਜੋ ਨੇਕੀ ਤੇ  ਉਿਕਾਰ ਦੀ ਿੁਤਲੀ 
ਿਨ। 



  ਵੇਰ ਸਾਮ ਪਬਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਨਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਿਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। 

 



ਪਕ ੇ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਜਰ ਨਿੀਂ  ਕਦੇ। ਵਲਵਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੰ ਨਾ 
ਕੋਮਲ ਤੇ ਿਪਵਿੱ ਤਰ ਿੈ ਪਕ ਚਿੱਿੇ ਚਿ ੇਤ ੇਿਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪ ਿੱ   ਿੈਂਦੇ ਿਨ। 
ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿੱ ਚ ੇਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।  

 



 

 

 

 

 

ਿਰ  ਿਾਅ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਖਰਵਾ ਿੈ। ਪਨਿੱਕੀ-ਪਨਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪਖਝ ਿੈਂਦੇ 
ਿਨ ਅਤੇ ਗੁਿੱ  ੇ ਪਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਆਿੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉ  ਿਾਲਤ ਪਵਿੱ ਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਦਲ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਰ  ਨਿੀਂ, 
ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਿੀਂ, ਿਰ ਿੁਿੰ ਦੇ ਉ  ਵਕਤ ਵੀ ਉੱਨੇ ਿੀਂ ਨਰਮ ਤੇ ਕੋਮਲ ਿਨ। 
ਕੇਵਲ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਨਰਮੀ ਗੁਿੱ  ੇ ਦੇ ਿਰਦੇ ਿੇਠ ਛੁਿੀ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਇ  ਗੁਿੱ  ੇ ਤੇ 
ਝਿੱਲਿੁਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਪਿਿੱ ਛਾ  ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਇਿ ਮਾਲੂਮ 
ਿੁਿੰ ਦਾ ਿ ੈਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿੀਂ ਪਮਪਲਆ। ਿਤੀ ਜਵਾਨੀ ਪਵਿੱ ਚ 
ਿੀ  ਾਥ ਛਿੱ ਡ ਪਗਆ ਅਤ ੇ ਝੋਲ ਿੁਿੱ ਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਿੀ। ਪਕ ੇ ਨੇ 
ਪਨਿੱਕੀਆਂ ਪਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਗਲ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾ ਕੇ ਨਿੀਂ ਆਪਖਆ, ਬੇ ਜੀਓ! ਮੈਂ 
ਪਕਿੱ ਡਾ  ੋਿਣਾ ਵਾਂ। 

   

 

 



ਮੈਂ  ਕਈ ਵਿੱ ਡੇ ਵਿੱ ਡੇ ਕਧਿੱ ਕੜ ਦੇਖੇ ਿਨ ਜੋ ਬਾਿਰ ਿਿੰ ਡਾਲਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਕਥਾ ਕਰਪਦਆਂ 
ਜਾ ਵਪਖਆਨ ਪਦਿੰ ਪਦਆਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਿਣੀ ਪ ਆਣਿ ‘ਤੇ ਪਵਿੱ ਪਦਆ ਦੇ 
ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱ   ਕੇ ਿਰੈਾਨ ਕਰ ਪਦਿੰ ਦੇ ਿਨ।  

 



ਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਖੁੀਆ ਜਾਂ ਲੋੜਵਿੰ ਦ ਉੁਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤ ੇਜਾ ਖੜੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ 
ਘਿੰ ਟੇ ਸਾਇਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਿਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਮਲ ਗਈ ਜੇ ਪਮਲਣ 
ਵੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਦਲ ਿਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿਿੰਘਰਦਾ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਮੂਰਦ ਦੀ 
ਕਬਰ ਵਾਂਗ  ਦਾ  ੁਿੱ ਕੀਆਂ ਿੀ ਰਪਿਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਰ  ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 
 ਜਲ ਨਿੀਂ ਿੋਈਆਂ। ਇਿੱ ਡੀ ਕਰੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਕੇਵਲ ਇਿ ਕੀ ਇਿੋ ਪਜਿੇ 
 ਿੱ ਜਣ ਦੀ ਵਿੁਟੀ ਪਕਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ- ਿਾਈ ਿੁਰੀ ਆਿਣੀ  ਾਰੀ ਪ ਿੰ ਦਗੀ ਿੈਂਡ-

ਬੈਗ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ-ਗਿੱਡੀਆਂ ਦੇ  ਫ਼ਰ ਪਵਿੱ ਚ ਟਿਾ ਛਿੱ ਡਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ 
ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦਾ। ਇ  ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ ਿੰ ਦਗੀ ਰ  ਤੋਂ ਖਾਲੀ 
ਕੋਰੀ ਪਜਿੀ  ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। 



  

 

 

 

 

 

 

 
ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਉਿਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਪਲਖਾਰੀ ਵਿੱ ਡੇ ਵਿੱ ਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਿੈਗਿੰ ਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਵੀ ਆਿਣੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਦ ੇਿੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਮਿਾਂਿੁਰਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਆਿਣੇ ਜਿ ੇ
ਕੋਰੇ ਤ ੇਘਰੋਗੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱ  ਦੇ ਿਨ। ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ  ਾਪਿਬ 
ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਦਿੱ  ਦ ੇਿਨ ਪਕ ਪਜਵੇਂ ਉਿ ਕਦੀ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਬਚਿਨ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਲਿੰ ਘੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦੇ। ਬਾਲਿਨ ਤੋਂ ਿੀ ਉਤਨੀਆਂ 
ਪ ਆਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿੁਿੰ ਦ ੇ ਨ ਪਜਤਨੀਆਂ ਪਕ 
ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਪਵਿੱ ਚ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਤਾ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦਾ ਪਕ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦਾ ਿੋਲਾਿਨ, 
ਅਲਬੇਲੀ ਤਬੀਅਤ, ਿੈਣਾਂ ਿਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲਾਡ ਤੇ ਰੁ ੇਵੇ, ਮਿਾਂਿੁਰਖਾਂ 
ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਉੱਨੇ ਿੀ  ਰੂਰੀ ਿਨ, ਪਜਿੰ ਨੇ ਪਕ ਆਮ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ। ਇ  



ਤਜਰਬੇ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਲਿੰ ਘਣ ਨਾਲ ਪਖ਼ਆਲਾਂ, ਵਲਵਪਲਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਉ ਾਰੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ ਿੰ ਦਗੀ  ਧਾਰਨ ਬਣਨੀ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੂਰਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨੀ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤ ੇ
ਰੋ ਾ, ਿੈਣਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤ ੇਵੀਰ ਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਇਿੱ ਕ ਅਪਜਿਾ ਚੌਪਗਰਦਾ  ਬਣਾ 
ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੈ ਪਜ  ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉਚੇ  ਾਈ ਂਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱ ਲ ਿਰੇਰ ੇਜਾਂਦੇ 
ਿਨ ਅਤ ੇਪ ਿੱ ਕਾਂ ਪ ਿੱ ਕਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਪਜਨਹ ਾਂ 
ਪਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਿਨ ਦੇ  ਰੂਰੀ ਤ ਰਬੇ ਨਿੀਂ ਨੂਿੰ  ਨਿੀਂ  ਮਪਝਆ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਈ ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਬਚਿਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦ ੇਆਚਰਣ ਨੂਿੰ  ਬਿੁਤ 
ਕੋਝੇ ਰਿੰ ਗ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੰ ਪਗਆ। ਜੇ ਪਲਖਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪਖਆਲ ਿੁਿੰ ਦਾ ਪਕ ਮਿਾਂਿੁਰਖ 
ਵੀ  ਘਰ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਚਿੰ ਗਾ ਲੈ  ਕਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ ਕਰ ਬੜੇ  ਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਗੋੀ 
ਚੁਪਗਰਦ ੇਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਾਨਤਾ ਦੇ ਪਚਿੰ ਨਹ  ਲਿੱ ਿਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦ।ੇ ਮੈਨੂਿੰ  
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਾਖੀ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਦਰਦਨਾਕ 
ਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨ ਾਰਾ ਉਿ ਲਿੱ ਿਦਾ ਿੈ, ਪਜ  ਪਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਿਰਦੇ -ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂਿੰ  ਿਰਤਦੇ ਿਨ, ਿਰ ਪਦਲ ਨੂਿੰ  ਕਰੜਾ ਕਰ ਕੇ 
ਆਿ ਬਾਿਰ ਖਿੂ ਤੇ ਬਪਿ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂਿੰ  ਆਿਣ ੇਘਰ 
ਵਾਪਲਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ  ਰੁਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਿੰਡ ਿੇਜਦੇ ਿਨ ਿਰ ਕਪਿਿੰ ਦੇ ਿਨ ਇਿ 
ਨਾ ਦਿੱ  ੀਂ ਪਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਿੱ ਥੇ ਆਇਆ ਿਾਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਤਾ ਪਤਰਿਤਾ ਜੀ ਿਾ  



ਿੁਜਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਘਰ ਦਾ ਿਾਲ ਿੁਿੱ ਛ ਕੇ ਪਵਦਾ ਿੋਣ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ ੈਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ 
ਉ  ਦ ੇਪਿਛੇ-ਪਿਛ ੇਪਿਿੰ ਡ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਉ  ਥਾਂ ਿੁਿੱ ਜਦ ੇਿਨ ਪਜਿੱ ਥ ੇਗੁਰ ੂਜੀ ਬੈਠੇ 
ਿਨ। ਜੇ ਪਕ ੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਪਡਿੱ ਤਣ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਅ ਰ ਨੂਿੰ  ਦੇਖਣਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇ  
ਨ ਾਰੇ ਦੇ ਿਾਲ ਨੂਿੰ  ਿੜਨ। ਮਾਤਾ ਆਿਣੇ ਿੁਿੱ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਪਬਿਬਲ ਿ ੋ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਓ  ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਮਤਾ ਵਾਲੇ ਲਫ਼  ਕਪਿਿੰ ਦੀ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਰਣੁਾ-
ਰ  ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਪਵਤਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂਿੰ  ਮਾਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਿੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਮਿੱ ਥਾ ਚੁਿੰ ਮ ਕੇ ਉਿ  ਕਪਿਿੰ ਦੀ ਿ,ੈ”ਵੇ ਬਿੱ ਚਾ! ਮੈਂ ਵਾਰੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰੀ! 
ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ! ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਪਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱ ਲ ਕੇ ਤੂਿੰ  
ਆਇਆ ਿੈਂ। ਜੇ ਕੋਈ  ੁਿੱ ਕਾ ਪ ਲਾ  ਰ ਿੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਓ  ਵੇਲੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕਪਿਿੰ ਦਾ,”ਜਾਂ ਿਾਈ ਜਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਤਲਾਂ ਪਵਚ ਤੇਲ ਨਿੀਂ। ਤੂਿੰ   ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਿ 
ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਿਰਮਾਉਣ ਆਈ ਿੈਂ। ਨਿੀਂ, ਗੁਰ ੂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ  ੁਣ 
ਕੇ ਪ ਿੰ   ਿਏ ਅਤੇ ਉ  ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਏ,  ਉਿ ਅਿੱ ਥਰ ੂਿ ਾਰ 
ਪਗਆਨ ਪਧਆਨ ਦਾ ਪਨਚੋੜ  ਨ, ਿ ਾਰ ਫ਼ਰ ਾਂ ਤੇ ਿਰ-ਉਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਜੜਹ ਨੂਿੰ  ਪ ਿੰ ਜਣ ਵਾਲੇ  ਨ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  ਾਪਿਬ ਦੇ ਪਦਲ ਉਤੇ ਬੀਬੀ 
ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਘਿੱ ਟ ਅ ਰ  ੀ, ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਚਿਨ ਪਵਿੱ ਚ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ 
ਕੇ ਕੁਿੱ ਛੜ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਿਾਪਲਆ  ੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ 
ਖਰੇ  ੌਦ ੇਕਰਪਦਆਂ  ਲਾਪਿਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਪਿਆ  ੀ? ਜੇ ਉਿ ਨਾਨਕ  ਨ 
ਤਾਂ ਪਕ ਉਿ ‘ਨਾਨਕੀ’ ਨਿੀਂ  ਨ? 



  ਕੀ ਮੁਿਿੰ ਮਦ  ਾਪਿਬ ਦੀ ਪ ਿੰ ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਦਾ  ਅ ਰ 
ਘਿੱ ਟ  ੀ ਪਜ  ਨੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-
ਆਦਰਸ ਨੂਿੰ   ਿ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ  ਮਝ ਕੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਦਾ 
ਿੌ ਲਾ ਵਧਾਇਆ? ਜਦ ਿ ਰਤ ਮੁਿਿੰ ਮਦ ਨੂਿੰ  ਰਿੱਬ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ  ੀ 
ਤਾਂ ਉਿ ਥਿੱ ਕ ਕੇ ਇਿੰ ਨੀ ਪਨ ਲ ਿ ੋਜਾਂਦੇ  ਨ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ 
ਅ ਲੀ ਿਾਲਾਤ ਤੇ ਪਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਿੀ  ੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰ 
ਆਿਣੇ ਿਿੱ ਟਾਂ ਉੱਤ ੇਰਿੱ ਖ ਕੇ  ਿ ਥਕੇਵੇਂ ਦਰੂ ਕਰ ਪਦਿੰ ਦੀ  ੀ। 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  ਜੇ ਕਾਰਲਾਇਲ ਆਿਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂਿੰ  ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਪਕਝੂ ਤੇ 
 ੜੂ ਨਾ ਿੁਿੰ ਦਾ। ਉਿ ਆਿਣ ੇਕਮਰੇ ਪਵਿੱ ਚ ਿੜਹਦਾ ਜਾਂ ਪਲਖਦਾ ਰਪਿਿੰ ਦਾ  ੀ ਤ ੇ
ਉ  ਦੀ ਵਿੁਟੀ ਵਿੱ ਖ ਬਰਾਂਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਬੈਠੀ  ਆਏ-ਗਏ ਨੂਿੰ  ਤਰਾਂਿਦੀ ਰਪਿਿੰ ਦੀ। 
ਜਦ ਕਦੀ ਉਿ ਿੀਆ ਕਰਕੇ ਉ  ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਿੂਾ ਖੋਲਹ ਕੇ ਅਿੰ ਦਰ ਝਾਕਦੀ 
ਤਾਂ ਉਿ ਪਖਿੱ ਝ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂਿੰ  ਿੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਤਰਾਿ ਕੇ ਬਾਿਰ ਕਿੱ ਢ ਪਦਿੰ ਦਾ। 
ਉ  ਦਾ  ਾਰੇ  ਿੰ  ਾਰ ਨੂਿੰ  ਚੁਿੱ ਿ ਦੇ ਮ ਮੂਨ ਉੱਤ ੇਅਮੁਿੱ ਖ ਪ ਿੱ ਪਖਆ ਦਣੇ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਿ ਜਦ ਉ ਦੀ ਆਿਣੀ ਕਲਮ ਚੁਿੱ ਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਿਮਕ ਨਾਈ ਦੀ 
ਕੈਂਚੀ ਿੁਿੱ ਤਰ ਵਾਕਰ ਲੁਿੱ ਤਰ-ਲੁਿੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਰਪਿਿੰ ਦੀ ਿੈ? ਉ  ਦੀ ਲਿੰ ਮੇ ਲਿੰ ਮੇ 
ਲੇਖ ਪਲਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਾਬਕ ਵਰਗੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਿ ਜੇ ਉਿ 
ਆਿ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਦੀ  ੁਆਣੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦੇ  ਕੇ। 



  ਅਿੱ ਜ ਕਿੱਲਹ ਬਿੁਤ  ਾਰ ੇਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਵਿੱ  ੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤ ੇ
ਬਾ ਾਰੀ ਰਪਿਣੀ ਬਪਿਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੈ। ਲੋਕੀਂ ਘਰ ਦੇ  ਦਾਚਾਰੀ ਅ ਰ ਨੂਿੰ  
ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਬਾਲ ਬਿੱ ਚੇ ਪਤਿੰ ਨ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪਬਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਿੱ ਬਾਂ 
ਦੇ ਿੋਟਲਾਂ ਦੀ ਰਪਿਣੀ ਨੂਿੰ  ਵਧੇਰੇ ਿ ਿੰ ਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇ  ਦਾ ਪ ਿੱ ਟਾ ਇਿ 
ਪਨਕਲ ਪਰਿਾ ਿੈ ਪਕ ਲੋਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਉਿ ਘਰੋਗੀ ਪ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਉਿ ਬਰਾਦਰੀ 
ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉਿ ਪਮਿੱ ਠਤ ਤੇ ਪਨਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਘਿੱ ਟ ਰਿੇ ਿਨ ਜੋ 
ਕੇਵਲ ਘਰੋਗੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਿੀ ਉਿਜਦੇ ਿਨ। ਇ ਤਰੀ ਤ ੇਬਿੱ ਪਚਆਂ ਪਵਿੱ ਚ 
ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਪਦਲਚ ਿੀ ਦਿੱ  ੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਪਜਤਨੀ ਪਕ ਉਿਨਾਂ  ਨੂਿੰ  ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਾਿਮਣ ੇਸ਼ੂਕੇ ਬਾਂਕੇ ਬਣ ਕੇ ਪਵਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਿ 
ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਦੇਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੰ ਪਦਆਂ 
ਲਈ ਕੋਈ ਪਦਮਾਗੀ,  ਦਾਚਾਰਕ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਵਾਲੇ  ਾਧਨ ਇਕਿੱ ਠੇ 
ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਿੁ ਤਕਾਂ,  ਵਾਦੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਪ ਿੱ ਪਖਆ ਦੇ 
 ਪਮਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਿਵੇੋ। 

  

 

 

 



   ਮੁਿੰ ਪਡਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 
ਪਕ ਉਿ  ਮਾਪਜਕ ਵਰਤੋਂ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਰ ੇ ਪਜਿ ੇ ਗੈਰ-ਪ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤ ੇ ਕੋਈ 
 ਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਦਾਂ ਟਿੱ ਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ 
ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬਰੋਪਡਿੰਗ ਦੀ ਰਪਿਣੀ ਬਪਿਣੀ ਿੈ। ਪਜਿੜਾ ਮੁਿੰ ਡਾ ਬਚਿਨ 
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਉਮਰ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪਿਿੱ ਾ ਮਾਂ, ਿਣੈ, ਿਰਾ ਤ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਰਪਿ ਕੇ ਬੋਰਪਡਿੰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਟਦਾ ਿੈ, ਉ  ਪਵਿੱ ਚ ਘਰੋਗੀ ਗੁਣ (ਲਿੱ ਜਾ, 
ਿਮਦਰਦੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ  ਨਮਾਨ ਆਪਦ) ਨਿੀਂ ਿੈਦਾ ਿੁਿੰ ਦੇ। ਚਾਚੀ ਮਰ 
ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਿੰ ਡ ੇਨੂਿੰ  ਆਿਣ ੇਚਾਚ ੇਿਾ  ਜਾ ਕੇ ਿਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਿੀਂ 
ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਪਿਣਾ ਿੈਂਦਾ ਿੈ,” ਕਾਕਾ ਚਾਚੀ ਲਈ ਅ  ੋ  
ਕਰਨ ਆਇਆ ਿੈ।“ 



 

 

 

 

 

 

ਅ ਲੀ ਧਾਰਪਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਿ ਘਰ ਦੀ ਰਪਿਣੀ-ਬਪਿਣੀ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖੀ ਜਾ 
 ਕਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਰਾਂ ਵਲ ਘਿੱ ਟ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਰਪਿਣੀ 
ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਲੋਕ ਚਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਿੈ। ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਪਨਕਲ ਕੇ ਬਾ ਾਰਾਂ 
ਪਵਿੱ ਚ ਆ ਪਗਆ ਿੈ। ਲੋਕੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬ  ਇ  ੇਨੂਿੰ   ਮਝੀ ਬੈਠੇ ਿਨ 
ਪਕ ਪਦਨ-ਪਦਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਪਕ ੇ ਦੀਵਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾ ਰ ਿੋ ਕੇ ਿਾਠ, ਲੈਕਚਰ ਜਾ 
ਅਰਦਾ  ਨੂਿੰ   ਣੁ  ਛਡਣ। ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ  ਇ ਤਰੀ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਿਾਠ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾ  ਕਰਨੀ ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਅ ਲ ਪਵਿੱ ਚ 
ਧਾਰਪਮਕ ਰੁਚੀ ਕੇਵਲ ਉ ੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਿੈਦਾ ਿੋ  ਕਦੀ ਿੈ ਜੋ ਘਰ 
ਵਾਪਲਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਪਮਕ  ਿੰ  ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਿਣ ੇਰਿੱ ਬ ਨੂਿੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। 



  ਪਜਿੜੇ ਲੋਕੀਂ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਛਿੱ ਡ ਕੇ  ਾਧ  ਿੰ ਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ 
ਚਾਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਉਤਨਾ ਔਖਾ ਿ ੈਪਜਤਨਾ ਪਕ ਉ  ਪਕ ਾਨ ਲਈ 
ਜੋ ਪ ਮੀ ਨੂਿੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਿਵਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਿੇ। 

ਵਿੱ ਡੇ ਵਿੱ ਡੇ ਮਿਾਂ ਿੁਰਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗਰਪਿ ਥ ਤੋਂ ਕਿੰ ਨੀ ਕਤਰਾਂਦੇ ਿਨ, 
ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਔਕੜ ਿੈਣ ਤੇ ਝਿੱਟ ਪਡਗ  ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਕਈ ਤਾਂ 
ਇ ੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਕ ਪਕਧਰੇ ਮਾਇਆ ਪਵਿੱ ਚ    ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿੰ ਮਪਦਆਂ ਿੀ 
ਕਰਮਿੰ ਡਲ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਬਨਵਾ  ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਅਿੰ ਤ ਇਿ ੋਪਜਪਿਆ ਨੂਿੰ  
ਿੀ ਠੀਕ ਰ ਤਾ ਲਿੱ ਿਦਾ  ੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਪਗਆ ਤੋਂ। ਇ ੇ ਲਈ 
ਪ ਿੱ ਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤ ੇ  ੋਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਕਉਂਪਕ  ਦਾਚਾਰ 
ਬਣਦਾ ਿੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਿੈ। 

  ਪਜ  ਨੇ ਪਕ ੇ ਪਵਿਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਿੈ ਕੇ ਪਨਿੱਤ ਪਨਿੱਤ ਬਦ-ਪਦਆਨਤੀ  ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਉ  ਨੇ ਪਦਆਨਤਦਾਰ ਦੇ ਗਣੁ ਨੂਿੰ  ਪਕਵੇਂ ਪ ਖਾਣਾ 
ਿੋਇਆ? ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਪਜ  ਨੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਿਰਾ ਿੈਣ, ਿੁਿੱ ਤਰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ  ਬਿੰ ਧਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਿੈਦਾ 
ਿੋਏ ਗਣੁ, ਪਿਤਾਿੁਣਾ ਆਪਦ ਪਕਵੇਂ ਆ  ਕਦੇ ਿਨ? ਪਿਆਰ, ਿਮਦਰਦੀ, 
ਕੁਰਬਾਨੀ,  ੇਵਾ ਆਪਦ ਗੁਣ ਕਦੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਪ ਿੱ ਖੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਪਕ 



ਮਨੁਿੱ ਖ ਘਰ ਦੇ  ਬਿੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਿਾਲ ਲਈ ਉੱਦਮ ਤੇ 
ਪਲਆਕਤ ਨਾ ਿੈਦਾ ਕਰੇ। 

   ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਿੀ  ਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਿੈਦਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੇਵਲ 
ਓਿੀ ਲੋਕ ਆਿਣ ੇਮੁਲਕ ਉਤੇ ਿਮਲੇ ਜਾਂ ਅਿੱ ਪਤਆਚਾਰ ਿੁਿੰ ਦੇ ਨਿੀਂ  ਿਾਰ 
 ਕਦੇ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਨੂਿੰ , ਟਿੱ ਬਰਾਂ ਨੂਿੰ , ਵਿੁਟੀ ਤ ੇਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਿੋਣ 
ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਮੈਨੂਿੰ  ਪਿਿੰ ਦੁ ਤਾਨ ਉਤਨਾ ਿੀ ਪਿਆਰਾ ਿੈ ਪਜਤਨਾ ਪਕ 
ਮੇਰੇ ਆਿਣ ੇਅਪਡਆਲੇ ਪਿਿੰ ਡ ਦਾ ਕਿੱ ਚਾ ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਉ  ਪਵਿੱ ਚ ਵਿੱ  ਦ ੇਬਿੰ ਦ ੇ
ਪਿਆਰੇ ਿਨ। ਮੈਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਿੈ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿਿੰ ਡੀ ਿੜਹਦਾ ਿੁਿੰ ਦਾ  ਾਂ ਤਾਂ ਿਰ 
ਿਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿੱ ਟਣ ਨੂਿੰ  ਆਿਣ ੇਪਿਿੰ ਡ ਜਾਂਦਾ ਿੁਿੰ ਦਾ  ਾਂ। 



 ਜਦ ਮੈਂ ,ਚੀਰ ਿੜਾਂ’ ਤੋਂ ਲਿੰ ਘਕੇ ਪਤਰਪਿਆ਼ ਕੋਲ ਿੁਿੱ ਜਦਾ  ਾਂ, ਪਜਿੱ ਥੇ ਇਕ ਪਟਿੱ ਬੇ 
ਦੇ ਓਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪਿਿੰ ਡ ਵ ਦਾ ਪਦ ਦਾ  ੀ, ਤਾਂ ਪਿਿੰ ਡ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਝਾਕੀ ਅਿੱ ਖਾਂ 
ਦੇ  ਾਿਮਣ ੇਆਉਣ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉ  ਪਟਿੱ ਬੇ ਕੋਲ ਠਪਿਰ ਜਾਂਦਾ  ਾਂ, ਅਤ ੇ
ਪਦਲ ਨੂਿੰ  ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਿੰ ਡ ਝਾਕਣ ਦਾ ਿੀਆ ਕਰਦਾ  ਾਂ। 
ਮੁੜਦੀ ਵੇਰ ਿੀ ਪਿਿੰ ਡ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਓਿਲੇ ਿੋਣ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦਾ 
 ਾਂ। ਪਿਿੰ ਡ ਪਕਿੱ ਡਾ ਪਿਆਰਾ  ੀ ਅਤ ੇਉ  ਪਵਿੱ ਚ ਵਾ ਤ ੇਮੇਰ ੇ ਬਿੰ ਧੀ ਿਰੋ ਵੀ 
ਪਿਆਰੀ  ਨ।   
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