
 

 

 

 

 

 

ਮ ਿੱ ਤਰ ਸਹੇਲੀ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ  ਖੇਡਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਬਰਾਬਰ 
ਮਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੱ ਤਰ। 

                                ਪਰੀਮਖਆ ਭ ਨ,                                                   

                   ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਸਕ ਲ, 

                                      ਸੂੰ ਗਰ ਰ। 

                           ਮ ਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020. 

 ਮਪਆਰੇ ਸਤ ੀਰ,  

         ਸਮਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ। 



ਬੜ੍ੀ ਲੂੰ ਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੇਰੀ ਮਚਿੱ ਠੀ ਮ ਲੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਿੇਰ 
ਬਾਅਿ  ਮਚਿੱ ਠੀ  ਖੇਡਣ ਮਲਖਣ ਿਾ ਕਾਰਨ  ੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ ਮਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਮਿਨਾਂ ਮ ਚ ਤ ੂੰ  ਮਬ ਾਰ ਮਰਹਾ ਹੈ।  

 



ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ  ੈਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਮਸਹਤ ਪਮਹਲਾ 
 ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਮਹੂੰ ਿੀ।  ੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਕਈ  ਾਰ ਮਲਖ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹਾਂ ਮਕ ਤ ੂੰ  
ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ  ਿੱ ਲ ਪ ਰਾ ਮਿਆਨ ਮਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਿਰੁਸਤ ਸਰੀਰ 
ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ  ੀ ਚੂੰ ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੀ। ਮਪਛਲੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ 
ਮ ਿੱ ਚ ਜਿੋਂ  ੈਂ ਮਪੂੰ ਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸ ੇਂ  ੀ ਤ ੂੰ  ਮਬਲਕੁਲ ਮਕਤਾਬੀ-
ਕੀੜ੍ਾ ਹੀ ਬਮਣਆ ਰਮਹੂੰ ਿਾ ਸੀ।  



ਪੜ੍ਹਾਈ  ਿੱ ਲ ਏਨਾ ਸ ਾਂ ਿੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿੇ ਸ ੇਂ 
 ਿੱ ਲ ਕੋਈ ਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿੂੰ ਿਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣ-ਕੁਿੱ ਿਣ ਮ ਚ ਕੋਈ 
ਮਿਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਿਾ ਹੈਂ। 



 ਪੜ੍ਹਾਈ  ਿੱ ਲ ਮਿਆਨ ਿੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਪਰੂੰ ਤ  ਖੇਡਾਂ  ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਅੂੰ ਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਿੱ ਮਖਆ 
ਇਿੱ ਕ ਮ ਸ਼ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਰ  ਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਇਆ 
ਮਗਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਿਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਮ ਿੱ ਚ ਹੀ ਤੂੰ ਿਰੁਸਤ  ਨ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਮਕ ਮਸਹਤ ਠੀਕ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ  ਿੱ ਲ  ੀ 
ਮਿਆਨ ਮਿਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ। 



 ਤੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਿ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮਕ ਖੇਡਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ ਾਂ ਨਸ਼ਟ 
ਹੁੂੰ ਿਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਮਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ  ਨੋਰੂੰ ਜਨ 
ਿਾ ਸਾਿਨ ਹਨ ਉੱਥ ੇਇਿੱ ਕ ਲਾਭਿਾਇਕ ਕਸਰਤ  ੀ ਹਨ। 

    ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਿਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉ ੀਿ ਾਰ ਿੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਿੇ 
ਅੂੰ ਕ  ੀ ਲਾਏ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।  



 ੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਿੂੰ ਿਾ ਹਾਂ ਮਕ ਤੈਨ ੂੰ   ੀ ਜ਼ਰ ਰ ਮਕਸੇ ਨਾ ਮਕਸੇ 
ਖੇਡ ਮ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।  ੈਂ ਆਸ ਕਰਿਾ 
ਹਾਂ ਮਕ ਤ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਾਂਗ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਮ ਿੱ ਚ  ੀ ਲੋੜ੍ੀਂਿਾ ਮਿਆਨ ਿੇ ੇਗਾ। 

  ੂੰ  ੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨ ੂੰ   ੇਰੇ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸਮਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ। 

                                    ਤੇਰਾ ਿੋਸਤ, 

                                    ਨ ਜੋਤ ਮਸੂੰ ਘ।   

  ਿੱ ਲ : 

ਸਤ ੀਰ ਮਸੂੰ ਘ, 

 ਮਪੂੰ ਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ :  ਮਹਲਾਂ ਚੌਕ, 

ਤਮਹਸੀਲ : ਸੁਨਾ , 

ਮਜ਼ਲਹਾ : ਸੂੰਗਰ ਰ। 


