ਨਸ਼ਲ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਭ ਕਯਨ ਰਈ ਸ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਲੱ ਰੋਂ ਸ਼ਲੱ ਢੀ ਗਈ ਭੁਸ਼ਵੂੰ ਭ ਸ਼ਭਸ਼ਰਆ ਲੱ ਡਾ ਵੁਰਾਯਾ
ਸ਼ੂੰ ਡ ਧੂੂੰ ਦਾ ਦ 16 ਨਜਲਾਨ ਲ-ਇਛੱ ੁੁਕ ਤਯ „ਤ ਨਲ਼ਾ ਛੱ ਡ ਕ ਆਣਾ ਇਰਾਜ ਕਯਲਾਉਣ ਰਈ ਆਏ ਾਵਭਣ
ਸ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਲੱ ਰੋਂ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਵਨਾਂ ਨਜਲਾਨਾਂ ਦਾ “ਓਟ” ਕੇਂਦਯਾਂ ਯਾਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ ਭੁਪਤ ਇਰਾਜ- ਸ਼ਡਟੀ
ਕਸ਼ਭਲ਼ਨਯ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 3 ਜੁਰਾਈ :
ਸ਼ਡਟੀ ਕਸ਼ਭਲ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਲਾਰ ਦੀ ਅਗਲਾਈ ਵਠ ਸ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਲੱ ਰੋਂ ਸ਼ਿਰਹ „ਚੋਂ
ਨਸ਼ਲ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਭ ਕਯਨ ਰਈ ਸ਼ਲੱ ਢੀ ਗਈ ਭੁਸ਼ਵੂੰ ਭ ਨੂੂੰ ਅੱ ਜ ਉ ਭੇਂ ਲੱ ਡਾ ਵੁਰਾਯਾ ਸ਼ਭਸ਼ਰਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂੰ ਡ ਧੂੂੰ ਦਾ
ਦ 16 ਨਜਲਾਨ ਲ-ਇਛੱ ੁੁਕ ਤਯ „ਤ ਨਲ਼ਾ ਛੱ ਡ ਕ ਆਣਾ ਇਰਾਜ ਕਯਲਾਉਣ ਰਈ ਾਵਭਣ ਆਏ।
ਇ ਭਕ ਕਯਲਾਏ ਗਏ ਸ਼ਲਲ਼ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਰਗਯਾਭ ਨੂੂੰ ੂੰ ਫਧਨ ਕਯਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਡਟੀ ਕਸ਼ਭਲ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ
ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਲਾਰ ਨੇ ਦੱ ਸ਼ਆ ਸ਼ਕ ਇ ਨਜਲਾਨ ਸ਼ੂੰ ਡ ਲਾੀਆਂ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦ ਸ਼ਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਰਯਣਾ
ਦਕਾ ਅੱ ਜ ਆਣੀ ਇੱ ਛਾ ਅਨੁਾਯ ਨਲ਼ਾ ਭੁਕਤੀ ਰਈ ਅੱ ਗ ਆਏ ਵਨ। ਉੁਵਨਾਂ ਸ਼ਕਵਾ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਲੱ ਰੋਂ ਅੱ ਜ
ਤੋਂ ਵੀ ਇਵਨਾਂ ਨਜਲਾਨਾਂ ਦਾ ਯਕਾਯ ਲੱ ਰੋਂ ਚਰਾਏ ਜਾ ਯਵ “ਓਟ” ਕੇਂਦਯਾਂ ਯਾਵੀਂ ਭੁਪਤ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ ਅਤ
ਇਵਨਾਂ ਨਜਲਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁੜ੍-ਫਲਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ਸ਼ਲੱ ਚ ਸ਼ਖਰਾਈ ਦ ਕ ਢੁਕਲਾਂ ਯਿਗਾਯ ਭੁਵੱਈਆ ਕਯਲਾਇਆ ਜਾਲਗਾ।
ਇ ਭਕ ਸ਼ੂੰ ਡ ਲਾੀਆਂ ਦ ਬਾਯੀ ਇਕੱ ਠ ਨੂੂੰ ੂੰ ਫਧਨ ਕਯਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਡਟੀ ਕਸ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਸ਼ਕਵਾ ਸ਼ਕ ਸ਼ੂੰ ਡ ਧੂੂੰ ਦਾ ਸ਼ਿਰਹਾ
ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ੂੰ ਜਾਫ ਦ ਵਯ ਸ਼ੂੰ ਡਾਂ ਰਈ ਸ਼ਭਾਰ ਫਣਗਾ।ਉਵਨਾਂ ਾਯ ਸ਼ੂੰ ਡ ਲਾੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰ ਨਲਾਦ ਕਯਸ਼ਦਆਂ
ਸ਼ਕਵਾ ਸ਼ਕ ਇ ਸ਼ਯਫ਼ ਸ਼ੂੰ ਡ ਲਾੀਆਂ ਅਤ ਭਵਤਫਯ ਨਜਲਾਨਾਂ ਦ ਉੱਦਭ ਅਤ ਰਯਣਾ ਦਕਾ ਵੀ ੂੰ ਬਲ ਵਇਆ ਵ
ਸ਼ਕ ਅੱ ਜ ਇਵ ਨਜਲਾਨ ਨਲ਼ਾ ਛੱ ਡ ਕ ਆਣਾ ਇਰਾਜ ਕਯਲਾਉਣ ਰਈ ਖੁਦ ਾਵਭਣ ਆਏ ਵਨ। ਉਵਨਾਂ ਸ਼ਕਵਾ ਇ
ਭਕਦ ਰਈ ਫ-ਡਲੀਿਨ ਸ਼ਭਲ਼ਨ ਟੀਭ ਦੀ ਅਗਲਾਈ ਅਨੁਾਯ ਸ਼ੂੰ ਡ ਲਾੀਆਂ ਅਤ ਭਵਤਫਯ ਨਜਲਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਭ
ਸ਼ੂੰ ਡ ਸ਼ਲੱ ਚੋਂ ਨਲ਼ ਦ ਭੁਕੂੰਭਰ ਖਾਤਭ ਰਈ ਸ਼ਦਨ-ਯਾਤ ਕੂੰ ਭ ਕਯ ਯਵੀ ਵ ਅਤ ਸ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਦਾ ੂਯਨ ਸ਼ਵਮਗ
ਸ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸ਼ਯਵਾ ਵ।ਉਵਨਾਂ ਦੱ ਸ਼ਆ ਸ਼ਕ ਇ ਟੀਭ ਲੱ ਰੋਂ ਘਯ-ਘਯ ਜਾ ਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਨਲ਼ ਦ ਫੁਯ ਰਬਾਲਾਂ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ਼ਯਵਾ ਵ।ਉਵਨਾਂ ਸ਼ਕਵਾ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਲੱ ਰੋਂ ਨਲ਼ ਦ ਦਾਗਯਾਂ ਸ਼ਖਰਾਫ਼ ਲੀ ਖਤ ਕਾਯਲਾਈ
ਕੀਤੀ ਯਵੀ ਵ।

ਇ ਭਕ ੂੰ ਫਧਨ ਕਯਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਡਟੀ ਕਸ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਤੂੰ ਦਯੁਤ ੂੰ ਜਾਫ ਸ਼ਭਲ਼ਨ ਨੂੂੰ ਪਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸ਼ੂੰ ਡ
ਲਾੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਵਮਗ ਦੀ ਭੂੰ ਗ ਕਯਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਕਵਾ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜ ਤਯਹਾਂ ਅੱ ਜ ਾਯ ਸ਼ੂੰ ਡ ਲਾੀ ਨਲ਼ ਦ ਖਾਤਭ ਰਈ ਇੱ ਕ-ਜੁੱ ਟ
ਵਏ ਵਨ, ਉ ਤਯਹਾਂ ੂੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਲੱ ਰੋਂ ਚਰਾਏ ਜਾ ਯਵ ਤੂੰ ਦਯੁਤ ੂੰ ਜਾਫ ਸ਼ਭਲ਼ਨ ਤਸ਼ਵਤ ਚੂੰ ਗੀ ਸ਼ਵਤ ਤ ਚੂੰ ਗੀ
ਚ ਨੂੂੰ ਅਣਾਉਣ ਰਈ ਨਕਰੀ ਦੁੱ ਧ, ਨਕਰੀ ਦਲਾਈਆਂ, ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਅਤ ਵਯ ਸ਼ਭਰਾਲਟੀ ਲਤੂਆਂ ਲਚਣ ਲਾਸ਼ਰਆਂ
ਸ਼ਲਯੱ ੁੁਧ ਸ਼ਲ਼ਕੂੰ ਜਾ ਕਣ ਰਈ ਸ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਦਾ ਾਥ ਦਣ।
ਇ ਭਕ ਉਵਨਾਂ ਸ਼ੂੰ ਡ ਲਾੀਆਂ ਲੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂੰ ਗਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਫੂੰ ਸ਼ਧਤ ਅਸ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਦਲ਼ਾਂ
ਸ਼ਨਯਦਲ਼ ਜਾਯੀ ਕਯਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਕਵਾ ਫਯਾਤਾਂ ਦ ਭਭ ਨੂੂੰ ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਲੱ ਚ ਯੱ ਖਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ੂੰ ਡ ਧੂੂੰ ਦਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਯਆਂ ਨਾਰ ਰੱਗਦੀ
ਿਭੀਨ ਨੂੂੰ ਖਯਹ ਤੋਂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 18 ਰੱਖ ਯੁਾਏ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ 37 ਫੂੰ ਫੂ ਕਯੀਨ ਰਗਾਏ ਜਾ ਯਵ ਵਨ।ਇ ਤੋਂ
ਇਰਾਲਾ ਦਸ਼ਯਆ ਾਯ ਜਾਣ ਰਈ ਫੜ੍ਾ ਦੀ ਵੂਰਤ ਲੀ ਜਰਦੀ ਭੁਵੱਈਆ ਕਯਲਾਈ ਜਾ ਯਵੀ ਵ।ਇ ਭਕ ਉਵਨਾਂ
ਸ਼ੂੰ ਡ ਸ਼ਲੱ ਚ ਸ਼ਜੂੰ ਨਹਾਂ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ ਖਾਨੇ ਨਵੀਂ ਫਣ ਉਵਨਾਂ ਲੀ ਜਰਦੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਅਸ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਆਦਲ਼ ਸ਼ਦੱ ਤ।ਉਵਨਾਂ ਸ਼ਕਵਾ ਸ਼ੂੰ ਡ ਸ਼ਲੱ ਚ ਯਸ਼ਵੂੰ ਦ ਵਯ ਇੱ ਕ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀ ਦੀ ਨਲ਼ਨ ਰਗਾਉਣ ਰਈ ਭਾਸ਼ਜਕ
ੁਯੱਸ਼ਖਆ ਸ਼ਲਬਾਗ ਦ ਅਸ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਟੀਭ ਲੀ ਬਜੀ ਜਾਲਗੀ ਤਾਂ ਜ ਫਾਕੀ ਯਸ਼ਵੂੰ ਦ ਮਗ ਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਨਲ਼ਨ
ਦੀ ਵੂਰਤ ਸ਼ਭਰਣੀ ਮਕੀਨੀ ਵ ਕ।

