
ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                                  ਜਮਾਤ ਨੌਿੀਂ                                      ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2020 

 

                       ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ( ਪਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ) 

 ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ 

                                                   1.  ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ 

 

 

(ੳ)  ਉੱਤਰ ਪਿਾੜੋਂ............... ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ। 

ਪਰਸੰਗ :-  ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ’ 
ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲਵਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਵਿ ਕੇ   ਸਮੁੰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰ ਬਿੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਰਨ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੇ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਵਿਰ ਵਮਲਣ ਦੇ ਰਿਿੱਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਾੜ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਾਣੀ ਵਡਿੱਗਦਾ, ਢਵਿੰਦਾ, 
ਚਿੱ ਕਰ ਿਾਂਦਾ, ਧਿੱ ਿੇ ਸਵਿੰਦਾ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਿੰਦਾ ਿੋਇਆ ਿੇਠਾਂ ਉੱਤਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਾੜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ 
ਨਦੀ ਦਾ ਇਿ ਪਾਣੀ ਅਿੱ ਗੇ ਿੀ ਅਿੱ ਗੇ ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 



(ਅ)  ਰਾਿ ਤੁਰਦਾ ਅਸਮਾਨੀ............. ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ। 

 ਪਰਸੰਗ :-  ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ’ 
ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲਵਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਵਿ ਕੇ   ਸਮੁੰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰ ਬਿੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਰਨ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੇ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਵਿਰ ਵਮਲਣ ਦੇ ਰਿਿੱਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਿੋਇਆ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ 
ਲਵਿਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਿੋਇਆ ਆਿਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤੇਰਾ ਪੰਧ ਮੇਰੇ ਪੰਦ ਿਾਂਗ ਿੀ ਬਿੁਤ ਲੰਮਾ ਿੈ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ 
ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿੇ ਪਾਣੀ ! ਤੰੂ  ਅਿੱ ਗੇ ਿੀ ਅਿੱ ਗੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾਿ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੇਰਾ ਪੰਧ ਮੁਿੱ ਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਚਤਾਿਨੀ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ 
ਿੋਇਆ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਵਿੰਦਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

(ੲ) ਨਾਲ ਸਮੁੰ ਦਰ ਸਾਕਾਦਾਰੀ................... ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ। 

ਪਰਸੰਗ :-  ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ’ 
ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲਵਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਵਿ ਕੇ   ਸਮੁੰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰ ਬਿੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਰਨ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੇ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਵਿਰ ਵਮਲਣ ਦੇ ਰਿਿੱਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਿੈ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਇਸ 
ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਿਾਰ ਵਮਵਲਆ ਿੈ ਤੇ ਕਈ ਿਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛਵੜਆ ਿੈ। ਸਮੁੰ ਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਮਲਣ 
ਵਪਿੱਛੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਇਿ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਿੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੜਹਦਾ ਿੈ ਤੇ ਵਿਰ ਪਿਾੜ ਉੱਤੇ 
ਜਾ ਿਰਦਾ ਿੈ। ਉੱਥੋਂ ਵਿਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿੇਠਾਂ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਿੱ ਲ ਿਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। 

(ਸ) ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਿੇਰੇ ...............ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ। 

ਪਰਸੰਗ :-  ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ’ 
ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲਵਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਵਿ ਕੇ   ਸਮੁੰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰ ਬਿੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਰਨ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੇ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਵਿਰ ਵਮਲਣ ਦੇ ਰਿਿੱਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਾੜ ਤੋਂ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਿੱ ਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ 
ਿੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਿ ਚਿੱਲਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੁਕਮ ਵਿਿੱ ਚ 



ਬਿੱਝਾ ਿੁਿਾਰੇ ਿਾਂਗ ਚੜਹਦਾ ਤੇ ਲਵਿੰਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਿਾਲ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜੀਿਨ ਦਾ ਿੈ।  

2. ਵਿਸਾਿੀ ਦਾ ਮੇਲਾ 

 

(ੳ) ਪਿੱਕ ਪਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ...................... ਵਿਸਾਿੀ ਚਿੱਲੀਏ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿੀ  ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ 
ਕਵਿਤਾ ‘ਵਿਸਾਿੀ ਦਾ ਮੇਲਾ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਵਿਸਾਿ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੀ  ਕੁਦਰਤ 
ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਿੱ ਕ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਵਚਤਰਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਿਾਨ 
ਆਪਣੀ ਪਰੇਵਮਕਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸੀ ਨੰੂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸਾਿ 
ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਰਨਣ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੌਜਿਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰੇਵਮਕਾ ਨੰੂ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਕਣਕਾਂ ਪਿੱ ਕ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਲੁਕਾਠ 
ਰਸ ਵਗਆ ਿੈ। ਅੰਬਾਂ ਨੰੂ ਬੂਰ ਪੈ ਵਗਆ ਿੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲ ਵਿੜ ਗਏ ਿਨ। ਬਾਗ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਾਰ ਨੇ ਸੋਿਣਾ ਰੰਗ 
ਿੇਵਰਆ ਿੈ ਤੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਟਵਿਣੀਆਂ ਵਲਿੀਆਂ ਪਈਆਂ ਿਨ। ਿੇਲਾਂ ਪੁੰ ਗਰ ਪਈਆਂ ਿਨ ਤੇ ਉਿ ਰੁਿੱ ਿਾਂ 
ਉੱਪਰ ਚੜਹਨ ਲਿੱ ਗ ਪਈਆਂ ਿਨ। ਿੁਿੱ ਲਾਂ ਿੇਠੋਂ  ਿਲਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਪਰੋ ਲਈਆਂ ਿਨ ਅਰਥਾਤ ਿੇਲਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਗੇ ਇਿੱ ਕ ਿਲ 



ਵਦਿਾਈ ਦੇਣ ਲਿੱ ਗੇ ਿਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਮਿਰ ਭਰੀ ਜਾਪਦੀ ਿੈ। ਚਿੱਲ ਸਿੱਜਣੀ, ਅਸੀਂ ਿੀ ਅਵਜਿੇ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੇਲੇ ਚਿੱਲੀਏ। 

(ਅ)  ਦੂਰ-ਦੂਰ ਥਾਉਂ ....................ਵਿਸਾਿੀ ਚਿੱਲੀਏ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿੀ  ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ 
ਕਵਿਤਾ ‘ਵਿਸਾਿੀ ਦਾ ਮੇਲਾ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਵਿਸਾਿ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੀ  ਕੁਦਰਤ 
ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਿੱ ਕ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਵਚਤਰਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਿਾਨ 
ਆਪਣੀ ਪਰੇਵਮਕਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸੀ ਨੰੂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ 
ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਵਚਤਰਣ ਿੈ। 

 ਵਿਆਵਿਆ :- ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਪਣੀ ਪਰੇਵਮਕਾ ਨੰੂ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਵਿਸਾਿੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਿਪਾਰੀ ਆਏ 
ਿਨ, ਜੋ ਵਕ ਦੁਪਵਟਆਂ ਤੇ ਵਕਨਾਰੀ  ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਿਣੀਆਂ-ਸੋਿਣੀਆਂ ਲੈਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੀਤੇ ਵਲਆਏ ਿਨ। ਉੱਥੇ ਗ਼ਜਵਰਆਂ 
ਤੇ ਿੰਗਾਂ ਦਾ ਿੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਿੀਂ। ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਝੂਠੇ ਗਵਿਵਣਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲਿੱ ਗੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਿਲਿਾਈਆਂ ਨੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ 
ਿਿੱ ਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਿਿੱ ਟੀ-ਿਿੱਟੀ 
ਉੱਪਰ ਵਭੰਨ-ਵਭੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਿੜਹੀਆਂ ਿਨ। ਚਿੱਲ ਸਿੱਜਣੀ ਅਸੀਂ ਿੀ ਵਿਸਾਿੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਮਾਣੀਏ। 

(ੲ) ਥਾਈ ਂਥਾਈ ਂਿੇਡਾਂ ............ ਵਿਸਾਿੀ ਚਿੱਲੀਏ। 

 ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ  ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ 
ਕਵਿਤਾ ‘ਵਿਸਾਿੀ ਦਾ ਮੇਲਾ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਵਿਸਾਿ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੀ  ਕੁਦਰਤ 
ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਿੱ ਕ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਵਚਤਰਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਿਾਨ 
ਆਪਣੀ ਪਰੇਵਮਕਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸੀ ਨੰੂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਪਣੀ ਪਰੇਵਮਕਾ ਨੰੂ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੰਘੂੜੇ ਲਿੱ ਗੇ ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ 
ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱ ਪਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੇ 
ਵਰਿੱ ਛਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਿੋਏ ਿਨ। ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਪਾਸੇ ਿੰਝਲੀਆਂ, ਲਗੋਜ਼ਾ, ਕਾਟੋ ਤੇ ਤੰੂਬੇ ਿਿੱ ਜ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ 
ਪਾਸੇ ਵਛੰਝ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂਰਮੇ ਪਵਿਲਿਾਨ ਗਿੱਜ ਰਿੇ ਿਨ। ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਿੈ, ਵਜਿੇਂ ਇਿੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਕਿੱਠਾ ਿੋ ਕੇ ਆ ਵਗਆ ਿੋਿੇ। ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸੰਘਣੀ ਭੀੜ ਿੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ 



ਇਿੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਿਵਿ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੋਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿੈ। ਚਿੱਲ ਸਿੱਜਣੀ, ਅਵਜਿੇ 
ਰੌਣਕਾਂ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੀਏ। 

 

 

3. ਜੀਿਨ-ਜੋਤ 
 

(ੳ) ਜਗਤ ਵਿਿੱ ਚ ਜੀ .................ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜੀਿਨ-
ਜੋਤ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਥਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਵਨਿੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਉਭਾਰਨ 
ਲਈ ਿਿੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ  

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ, ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਿ ! ਤੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਵਜਊਂਦਾ ਰਵਿਣ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਅਵਜਿੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੰੂ ਮਰ ਕੇ ਿੀ ਅਮਰ 
ਿੋ ਜਾਿੇ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤੋਂ ਵਨਿੜ ਕੇ ਿੀ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ ਇਸ ਜੀਿਨ 
ਰੂਪ ਕਤਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

(ਆ) ਤੰੂ ਜੀਿਨ ਿੈ .................ਅਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜੀਿਨ-
ਜੋਤ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਥਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਵਨਿੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਉਭਾਰਨ 
ਲਈ ਿਿੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ  

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ, ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਿ ! ਤੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਿਨ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ ਬੇਜਾਨ ਬੁਿੱ ਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 
ਤੈਨੰੂ ਉਿ ਘਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਿੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ ਵਕ ਇਸ 



ਤੰਗ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਿੈ। ਤੰੂ ਵਸਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਨਿੇਂ ਅਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਵਨਿੇਕਲੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਰਨ। 

 

 

 

(ੲ)  ਨਾ ਬਵਣਆ ਬੇਿਕੀਕਤ................ ਪੈਦਾ ਕਰ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜੀਿਨ-
ਜੋਤ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਥਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਵਨਿੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਉਭਾਰਨ 
ਲਈ ਿਿੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਿ ! ਤੈਨੰੂ ਅਣਿੋਂਦ ਵਜਿੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿੀਂ ਰਵਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਸਗੋਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ੇਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਿਸਤੀ ਸੂਖਮ ਿੈ, 
ਪਰ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਮਵਜਫ਼ਲ ਭਿਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸਨੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ ਇਕਿੱਲੀ ਕਲੀ ਦੀ ਜੂਨ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤੇ ਵਿੜ ਕ ੇਬਾਗ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿੈ। 

(ਸ) ਤੜਪ ਿੈ ਤੇਰੇ .................. ਿਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜੀਿਨ-
ਜੋਤ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਥਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਵਨਿੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਉਭਾਰਨ 
ਲਈ ਿਿੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਿ ! ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਿ ਤੜਿ ਿੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਆਮਤ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਿੱ ਬ ਵਿਿਾਉਣ ਲਈ ਨਿਾਂ ਮੈਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ 
ਵਸਿੱ ਪੀ ਿਾਂਗ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱ ਕ ਬੰੂਦ ਲਈ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੰੂ ਵਦਲ ਦਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਿਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ। 



 

 

 

 

(ਿ) ਤੇਰੇ ਿੀ ਕਰਮ.................ਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। 

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜੀਿਨ-
ਜੋਤ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਥਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਵਨਿੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਉਭਾਰਨ 
ਲਈ ਿਿੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਿ ! ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਿਲ ਕੇ ਿੀ ਵਕਸਮਤਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ। 
ਤੈਨੰੂ ਿੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਗਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਵਕ 
ਤੇਰੀ ਜੀਿਨ ਰੂਪੀ ਬੰਸਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਰਸਨ ਭਗਿਾਨ ਆਪ ਿਕੂ ਭਰਦਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਅਵਜਿੀ 
ਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੰੂ ਗੰੁਜਾ ਦੇਿੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਅਥਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ। 

(ਕ) ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ......................ਬਲਿਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜੀਿਨ-
ਜੋਤ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਥਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਵਨਿੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਉਭਾਰਨ 
ਲਈ ਿਿੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਿ, ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਵਕ ਤੇਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਅਥਾਿ ਵਿੰਮਤ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਲਿਾਨ ਸੂਰਵਮਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਨਿੱਕੇ-ਵਨਿੱਕ ੇ
ਵਤਣਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਿਸਾਈ ਿੈ। 

 



 

                      ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ  

ਕਵਿਤਾ ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ 

ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿੱਗਦਾ-ਢਵਿੰਦਾ ਿੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਿਵਿੰਦਾ ਿੋਇਆ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾ 
ਵਮਲਦਾ ਿੈ। ਉਥੋਂ  ਵਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਬਿੱ ਦਲ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਹਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪਿਾੜ 
‘ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਦਾ ਿੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੁਕਮ ਦਾ ਬਿੱ ਧਾ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਿਵਿ ਤੁਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ 
ਗੇੜ ਵਿਚ ਵਪਆ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਅਵਜਿੀ ਅਵਜਿੀ ਿਾਲਤ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜੀਿਨ ਦੀ ਿੈ। 

 ਕਵਿਤਾ  ਵਿਸਾਿੀ ਦਾ ਮੇਲਾ  ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

ਵਿਸਾਿੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭੀੜ, ਿਿੱ ਟੀਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ, ਰੌਲੇ-ਰਿੱਪੇ ਤੇ ਰੰਗ-ਤਮਾਵਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ 
ਖੁਸੀ ਨੰੂ  ਰਿੱਜ ਕੇ ਮਾਣਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਕਵਿਤਾ  ਜੀਿਨ-ਜੋਤ    ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

ਮਨੁਿੱ ਿ ਵਿਿੱ ਚ ਅਥਾਿ ਰਿੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ। ਉਸਨੰੂ ਿਮੇਸਾ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਆਪ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ,  ਆਪੇ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਆਪ ੇਨੰੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਲਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕ ੇਰਿੱਿ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ 

ਰਵਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

 

            ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1.    ਿਵਿੰਦਾ ਜਾਏ / ਵਿਸਾਿੀ ਦਾ ਮੇਲਾ / ਜੀਿਨ-ਜੋਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿੀ ਕੌਣ ਿੈ ?  

   ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ 

2.    ਵਿਸਾਿੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਵਕਸ ਨੰੂ ਵਪਆ ਿੈ ?    

   ਅੰਬਾਂ ਨੰੂ  
3.   ਵਛੰਝ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਗਿੱਜ ਰਿੇ ਿਨ ? 

    ਪਵਿਲਿਾਨ 

4. ਜੀਿਨ ਜੋਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਮੋਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ ਲਈ ਆਇਆ ਿੈ ? 

   ਸਰੀ ਵਕਰਸ਼ਨ ਲਈ / ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ  



5. ਉਿ ਵਕਿੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ ਵਜਸ ਨੇ ਵਨਿੱਕੇ ਵਨਿੱਕੇ ਵਤਣਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਿਸਾਈ ਿੈ ? 

   ਵਿੰਮਤ  


