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ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿਘੰ ਜੀ 1948 ਿੋਂ 1951 ਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ੂ ਦ ੇ ਰਪੂ 
ਤਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹ।ੇ ਆਪ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਿਰ (ਕਤੈਮਸਟਰੀ) 
ਦ ੇ ਪ੍ਰਫ਼ੋਸੈਰ ਸਨ ਅਿ ੇ ਵਾਈਸ ਤਪ੍ਰਸੰੀਪਲ ਦ ੇ ਅਹੌਦ ੇ ਿੋਂ ਤਰਟਾਇਰ 
ਹਏੋ ਸਨ। ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਵਡੰ ਦ ੇਮਸ਼ੁਕਲ ਦਰੌ ਤਵਚ ਆਪ ਨ ੇਿਹਿੁ ਸਾਰੇ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤਦੱਿਾ ਅਿ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕੀਿੀ। 
ਿਸ਼ੇਕ ਆਪ ਿਹਿੁ ਥੜੋ੍ਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਡਰੇ ੇਤਵਿ ੇਸਤਿਗੁਰ ੂਦ ੇਰਪੂ ਤਵਚ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹ ੇਪਰ ਆਪ ਦ ੇਅਨਸ਼ੁਾਸ਼ਨ, ਤਵਤਗਆਤਨਕ ਤਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕਣੋ 
ਅਿ ੇਦਇਆ-ਤਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਿ ੇਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ 
ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਮਹਾਰਾਜ ਿਾਵਣ ਸਿਘੰ ਜੀ 1903 ਿੋਂ 1948 ਿਕ ਸਿੰ-ਸਤਿਗੁਰ ੂਦੇ 
ਰਪੂ ਤਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹ।ੇ ਆਪ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਦ ੇਰਪੂ ਤਵਚ ਤਿ੍ਰਤਟਸ਼ 
ਇਡੰੀਅਨ ਤਮਲਟਰੀ ਇਜੰੀਨੀਅਤਰਗੰ ਕਰੋ ਤਵਚ ਨਕੌਰੀ ਕਰਦ ੇਰਹ।ੇ 
ਅੱਜ ਡਰੇਾ ਤਿਆਸ ਤਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਿਸਿੀ ਦ ੇਰਪੂ ਤਵਚ ਤਦਿਾਈ 
ਤਦਦੰਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਪ ਨ ੇਰੱਿੀ। ਆਪ ਨ ੇਡਰੇ ੇ ਤਵਿ ੇਸਭ 
ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਿਹੂ ਿਦੁਵਾਇਆ ਅਿ ੇ ਦਸੂਰੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਿਾਂ 
ਿਣਵਾਈਆਂ, ਤਜਨ੍ਹਾਂ ਤਵਚ ਵੱਡਾ ਸਤਿਸਗੰ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਆਪ 
ਦ ੇਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਤਵਚ ਡਰੇਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਤਜਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਿੋਂ ਇਕ ਛਟੋੇ 
ਤਜਹ ੇਤਪਡੰ ਦ ੇਰਪੂ ਤਵਚ ਿਦਲ ਤਗਆ।

ਹਿਆਸ ਦੇ ਸੰਤ-ਸਹਤਗੁਰੂ
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ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿਘੰ ਜੀ 1951 ਿੋਂ 1990 ਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ੂਦ ੇਰਪੂ ਤਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹ।ੇ ਭਾਰਿ 
ਅਿ ੇਤਵਦਸ਼ੇ ਿੋਂ ਲੱਿਾਂ ਲਕੋ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਸਗੰ ਸਣੁਨ ਲਈ ਆਉਂਦ ੇਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਤਵਚ ਡਰੇਾ ਇਕ ਛਟੋੀ-ਤਜਹੀ ਿਸਿੀ ਿੋਂ ਇਕ ਵੱਡ ੇਕਸਿ ੇਦ ੇਰਪੂ ਤਵਚ ਤਵਕਤਸਿ ਹ ੋਤਗਆ। ਆਪ 
ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਵਕੀਲ ਅਿ ੇਅਨਭੁਵੀ ਤਕਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਨ ੇਡਰੇ ੇਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੰਿੀ ਆਪਣ ੇਨਾਂ ਿੋਂ 
ਇਕ ਚਰੈੀਟਿੇਲ ਸਸੁਾਇਟੀ ਦ ੇਨਾਂ ਉੱਿ ੇਮੁਿੰਤਕਲ ਕਰ ਤਦੱਿੀ। ਹਣੁ ਇਸ ਸਸੁਾਇਟੀ ਦੀ ਦਿੇ-ਰਿੇ 
ਤਵਚ ਹੀ ਡਰੇ ੇਦਾ ਪ੍ਰਿਧੰ ਚੱਲ ਤਰਹਾ ਹ।ੈ
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ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਹਤਸੰਗ ਹਿਆਸ

ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਤਿਆਸ ਦੀ 11 ਅਕਿੂਿਰ, 1957 ਵਾਲੇ ਤਦਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਤਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਿਰਗਿ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਿਲ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਪੂ ਤਵਚ ਰਤਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਿ ਿਕ ਡੇਰਾ ਿਾਿਾ ਜੈਮਲ ਤਸੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਿੇ ਪ੍ਰਿੰਧ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਹਾਂ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ੂਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਤਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤਵਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਤਸੰਘ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਵਕੀਲ ਰਤਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ 
ਸਨ ਤਕ ਹਣੁ ਵਕਿ ਆ ਤਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤਵਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਧ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਣਾ ਤਦੱਿੀ ਜਾਵੇ, ਤਜਹੜੀ ਵਧੇਰੇ 
ਤਵਹਾਤਰਕ ਹੋਵੇ ਅਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਣਿਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਿਣਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਿੰਤਧਿ ਸਾਰੀ ਸੰਪਿੀ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਤਦੱਿੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ — ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹੂਾਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਅਿੇ ਸੰਰੱਤਿਅਕ 
ਿਣ ਗਏ ਅਿੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਿੇ ਪ੍ਰਿੰਧ-ਸਤਮਿੀ ਨੇ ਸੰਪਿੀ ਅਿੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਿੰਤਧਿ ਪ੍ਰਿੰਧਕੀ-ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। 
ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਿੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। 

‘ਧਰਿੀ ਉੱਿੇ ਸ੍ਵਰਗ’ ਨਾਮੀ ਪੁਸਿਕ ਤਵਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਤਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਦ ਦਰਜ ਹਨ ਤਕ ਸੰਿ-ਸਤਿਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਸੰਰੱਤਿਅਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪਿੀ ਨੂੰ ਸੰਗਿ ਦੀ ਅਮਾਨਿ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਪਿੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਤਨੱਜੀ ਵਰਿੋਂ ਤਵਚ ਨਹੀਂ ਤਲਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਦੇ ਲਾਭ ਅਿੇ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ 
ਜੀ ਦਾ ਤਵਚਾਰ ਸੀ ਤਕ ਸੰਗਿ ਦੇ ਲਾਭ ਅਿੇ ਸੰਪਿੀ ਦੇ ਤਿਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰਧ ਲਈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਣਿਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਵਾ ਤਦੱਿੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਤਕ ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੋਝ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਸੰਗਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਕਿ ਤਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਕਿ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਤਿਆਸ ਦਾ ਮੁੱਿ-ਦਫ਼ਿਰ ਡੇਰਾ ਿਾਿਾ ਜੈਮਲ ਤਸੰਘ ਤਵਿੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਧ ਦੀ ਤਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਹਿੁ ਸਾਰੇ 
ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਵਭਾਗਾਂ ਤਵਚ ਵੰਤਡਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਵਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਮੁਿੀ ਅਿੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ-ਮੁਿੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਿੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਧ ਿਾਰੇ 
ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਿੇ ਇਸ ਤਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਯਮਿ-ਰਪੂ ਤਵਚ ਮੀਤਟੰਗਾਂ ਿੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਜਸ ਤਵਚ ਿਹਿੁ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਤਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਅਿੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਲ ਤਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਤਟੰਗਾਂ ਿੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਤਟੰਗਾਂ ਤਵਚ ਸੰਗਿ ਅਿੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ 
ਤਧਆਨ ਤਵਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਿੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਿ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ — ਸਤਿਸੰਗ, ਸੇਵਾ ਅਿੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ੂਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਤਧਆਨ ਤਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪੂਰਿੀ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਵਚ, ਪ੍ਰਿੰਧ-ਸਤਮਿੀ ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਸਾਰੀ ਤਵਵਸਥਾ ਤਕਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇ। ਿਾਕੀ ਤਵਤਸ਼ਆਂ 
ਿਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਤਮਿੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਿਾਂ-ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ, ਦਸੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਅਿੇ 
ਸੰਗਿ ਿੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰਆਇਿ ਿਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਿ ਅਿੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿ-ਸਹਲੂਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਹਲ 
ਤਦੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਸਹਿ ਦੀ ਮੁਨਾਸਿ ਦੇਿ-ਭਾਲ, ਤਸੱਤਿਆ, ਤਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਿੰਧੀ ਸਹਲੂਿਾਂ, ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਅਿੇ ਪ੍ਰਿੰਧ ਨਾਲ 
ਸੰਿੰਤਧਿ ਦਸੂਰੇ ਤਵਸ਼ੇ।

ਡੇਰੇ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਿ ਤਵਚ ਲਗ-ਭਗ 5000 ਸਤਿਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਾਰਿੀ ਸਤਿਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤਵਭਾਗ, ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਤਵਵਸਥਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਿ-ਰੇਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਹੱਤਸਆਂ ਤਵਚ ਵੰਤਡਆ ਤਗਆ 
ਹੈ — ਜ਼ੋਨਲ ਏਰੀਆ, ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਅਿੇ ਲੋਕਲ ਸੈਂਟਰ। ਭਾਰਿ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਚ ਸਤਿਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਤਵਚ ਤਵਵਸਥਾ ਲਈ ਸਤਮਿੀਆਂ ਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਹਿੁ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਚ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ੂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਡੇਰੇ ਦਾ ਤਵਦੇਸ਼ੀ ਸਤਿਸੰਗ ਤਵਭਾਗ, ਤਵਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਸੰਗ ਸੰਿੰਧੀ ਗਿੀ-ਤਵਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿ-ਰੇਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਵਭਾਗ 
ਇਹ ਵੀ ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਵਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਿੰਧ ਲਈ ਤਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਿੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿੇ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ ਅਿੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਿ ਰੱਿਣ।

ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਵਚ ਆਪਸੀ ਿਾਲ-ਮੇਲ ਅਿੇ ਤਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਤਵਚ ਤਜਸ ਪੱਧਰ 
ਉੱਿੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਅਿੇ ਰਹੂਾਨੀਅਿ ਦੀ ਿਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ੂਪ੍ਰਿੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਭਾਵ ਿੋਂ ਿਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ 
ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ੂਪ੍ਰਿੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਿੇ ਸੁਆਰਥ-ਰਤਹਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਫਲਿਾ ਦੀ ਿੁਤਨਆਦ ਹੈ।
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
•

“ਤਜੱਥੇ ਸੰਗਿ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਿੋਂ ਭਾਵ ਇੱਟਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ 
ਨਾਲ ਿਣੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ; ਡੇਰਾ ਪਰਮ-ਤਪਿਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ 

ਤਜਤਗਆਸਾ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਪਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ 
ਿਤਣਆ ਹੈ। ਸੰਗਿ ਹੈ ਿਾਂ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਸੰਗਿ ਿੋਂ ਿਗ਼ੈਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤਕ ਤਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਇਮਾਰਿਾਂ, 
ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਸਿੀ ਿਣਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਿੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਿਾਲ-ਮੇਲ, 
ਆਪਸੀ ਸਦ-ਭਾਵ ਅਿੇ ਸਤਹਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸਲ ਡੇਰਾ ਹੈ।’’

ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਤਸੰਘ ਜੀ



ਡਰੇਾ ਬਾਬਾ ਿਮੈਲ ਵਸਘੰ, ਰਹੂਾਿੀਅਤ ਿਾਲ ਿਵੁੜਆ ਅਵਿਹਾ ਸਥਾਿ ਹ,ੈ ਵਿੱਥੇ 
ਸਗੰਤ ਦਾ ਆਉਣਾ‑ਿਾਣਾ ਿਾਰੀ ਰਵਹਦੰਾ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਲਕੋ ਪੱਕ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਿੀ ਏਥੇ 
ਰਵਹਦੰ ੇਹਿ। ਸਿੇਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ੇਸਭ ਲਕੋ, ਸਤੰਾਂ ਦ ੇਸਆੁਰਥ‑ਰਵਹਤ ਸਿੇਾ ਅਤੇ 
ਭਿਿ‑ਵਸਮਰਿ ਦ ੇ ਅਵਭਆਸ ਦ ੇ ਉਪਦਸ਼ੇ ਉੱਤ ੇ ਅਮਲ ਕਰਿ ਦਾ ਿਤਿ 
ਕਰਦ ੇਹਿ।

ਡਰੇਾ ਇਕ ਸਥਾਿ ਿੀ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਇਕ ਧਾਰਿਾ ਿਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਿੀ ਹ;ੈ ਇਹ 
ਇਕ ਮਿ‑ੋਵਬਰਤੀ ਅਤ ੇ ਮਿ‑ੋਦਸ਼ਾ ਹ।ੈ ਏਥ ੇ ਸਾਰ ੇ ਸਸੰਾਰ ਤੋਂ ਲਕੋ ਰਹੂਾਿੀ 
ਮਾਰਗ‑ਦਰਸ਼ਿ ਅਤ ੇਪ੍ਰੇਿਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਆਉਂਦ ੇਹਿ। ਉਹ ਪ੍ਮੇ ਅਤੇ 
ਸਵਹਯਗੋ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਿਾਲ 24 ਘਟੰ ੇਸਿੇਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਵਹਦੰ ੇਹਿ। ਉਹ ਇਸ 
ਲਈ ਏਦਾਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦ ੇਵਕ ਕਈੋ ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿ ਲਈ ਕਵਹਦੰਾ ਹ।ੈ 
ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਿ ਵਕਉਂਵਕ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਵਹਰਦ ੇਵਿਚ ਸਵਤਗੁਰ ੂ
ਅਤ ੇਸਗੰਤ ਦੀ ਸਿੇਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਚੋਾ ਹ।ੈ

ਰਾਧਾਸਆੁਮੀ ਸਤੰ‑ਸਵਤਗੁਰਆੂਂ ਦੀ ਪਰਪੰਰਾ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਗੁਵਰਦੰਰ ਵਸਘੰ ਿੀ 
ਮਿੌਦੂਾ ਸਵਤਗੁਰ ੂਅਤ ੇਡਰੇ ੇਦ ੇਰਹੂਾਿੀ ਮਖੁੀ ਹਿ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ 
ਅਤ ੇਡਰੇਾ ਵਿਿਾਸੀ, ਉਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਸਵਤਸਗੰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦ ੇਹਿ ਅਤ ੇਸਵਤਗੁਰ ੂ
ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਮੇ ਅਤ ੇਸ਼ੁਕਰਾਿਾ ਪ੍ਗਟ ਕਰਿ ਲਈ ਿਧ‑ਚੜ੍ਹ ਕ ੇਸਿੇਾ ਕਰਦ ੇਹਿ। 
ਡਰੇ ੇਵਿਖ ੇਰਹੂਾਿੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਸਰਫ਼ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ 
ਰਹੂਾਿੀਅਤ ਦ ੇਵਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤ ੇਅਮਲ ਕਰਿਾ ਹ।ੈ

ਡਰੇ ੇ ਲਈ ‘ਆਸ਼ਰਮ’ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤਣਾ ਯਗੋ ਿਹੀਂ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕਈੋ 
ਏਕਾਂਤ‑ਿਾਸ ਿਹੀਂ ਹ;ੈ ਸਗੋਂ ਡਰੇਾ ਇਕ ਪਰੂਾ ਕਸਬਾ ਹ,ੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਏਿੀ ਉੱਚੀ 
ਪੱਧਰ ਉੱਤ ੇਕਾਰਿ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਵਿਸ ਉੱਤ ੇਵਸਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਾਲ ਦਖੇ 
ਕ ੇਹੀ ਭਰਸੋਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਰੂਿ‑ਵਿਸ਼ਵਚਤ ਵਤਥੀਆਂ 
ਉੱਤ ੇਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਚ ਲਕੋ ਸਵਤਸਗੰ ਸਣੁਿ, ਿਾਮ‑ਦਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ 

ਅਤ ੇਸਿੇਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਉਂਦ ੇਹਿ। ਡਰੇ ੇਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਏਥ ੇਆਉਣ ਿਾਲੀ 
ਸਗੰਤ ਦੀ ਸਖੁ‑ਸਹਲੂਤ ਦਾ ਪਰੂਾ‑ਪਰੂਾ ਵਧਆਿ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੁਣਤੌੀ ਭਵਰਆ 
ਕਾਰਿ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿਦੋਂ ਲਕੋਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਹ ੋਿਾਂਦੀਆਂ 
ਹਿ ਤਾਂ ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਵੇਫ਼ਕਰੀ ਿਾਲ ਸਤੰਾਂ‑ਮਹਾਤਮਾਂ ਦ ੇਉਪਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡੁਘੰਾਈ ਿਾਲ 
ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਰਹੂਾਿੀ ਪਰੂਿਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਤਿ ਕਰਿ ਦਾ ਮਕੌਾ 
ਵਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਥ ੇ ਡਰੇ ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਸ਼ੇ ਰਹੂਾਿੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਿਕੂੁਲ 
ਿਾਤਾਿਰਿ ਕਾਇਮ ਕਰਿਾ ਹ,ੈ ਓਥ ੇਿਾਲ ਹੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਖ਼ਰਚ ੇਉੱਤ ੇਸਗੰਤ 
ਨੂੰ ਬਵੁਿਆਦੀ ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਉਣਾ ਿੀ ਹ।ੈ

ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਵਦ ਦਆੁਰਾ ਅਤ ੇ ਪਦੈਲ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ ਵਿਚ 
ਵਿਰਤੰਰ ਹ ੋਰਹ ੇਿਾਧ ੇਨੂੰ ਦਖੇਦ ੇਹਏੋ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਖਤੇਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ 
ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਿਪਰੂਿ ਯਿੋਿਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜੋ ਹ,ੈ ਵਿਿੇਂ ਪਾਰਵਕਗੰ, 
ਭਿੋਿ‑ਭਡੰਾਰ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਿ, ਸ਼ਚੌਾਵਲਆਂ, ਇਸ਼ਿਾਿ‑ਘਰਾਂ ਆਵਦ 
ਦਾ ਵਿਰਮਾਣ। ਇਿ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਲਈ ਊਰਿਾ ਦ ੇਦਸੂਰ ੇਸਾਧਿਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ, ਖਤੇੀ‑ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਿਤ ਕਰਿਾ, ਸਥਾਿਕ ਪਵੌਦਆਂ ਦਆੁਰਾ ਹਰ 
ਪਾਸ ੇਹਵਰਆਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਆਧਵੁਿਕ ਤਕਿੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਿਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਤ ੇਕੂੜ‑ੇਕਚਰ ੇਦੀ ਸਧੁਾਈ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ। ਡਰੇ ੇ ਨੂੰ ਆਤਮ‑ਵਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਿਿ‑ਵਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਟਾਈਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਰਵੇਲਗੰ, ਵਖੜਕੀਆਂ, ਦਰਿਾਜ਼ ੇਆਵਦ ਡਰੇੇ 
ਵਿਖ ੇਹੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਿਾਂਦ ੇਹਿ।

ਅਤੰ ਵਿਚ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਡਰੇ ੇਦ ੇਬਸ਼ੁੇਮਾਰ ਸਮਰਪਤ ਸਿੇਾਦਾਰ, ਪ੍ਮੇ ਅਤੇ 
ਸਿੇਾ‑ਭਾਿ ਿਾਲ ਇਸ ਲਾਸਾਿੀ ਕਾਲਿੋੀ ਦੀ ਸਭੰਾਲ ਅਤ ੇਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਰਤਿ 
ਪਰੂਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਿ। 
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ਡਰੇਾ ਲਗ‑ਪਗ 1900 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫਵੈਲਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 1250 
ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਖਤੇੀ‑ਬਾੜੀ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇ ਵਿਖ ੇਪੱਕ ੇਤਰੌ 
’ਤ ੇਰਵਹ ਰਹ ੇਵਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲਗ‑ਪਗ 7000 ਹ,ੈ ਵਿਿ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1500 
ਸਿੇਾਦਾਰ (ਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਪਰਿਾਰ) ਸਾਲ‑ਭਰ ਸਗੰਤ ਦੀ ਸਿੇਾ ਕਰਦ ੇਹਿ।

ਸਵਤਗੁਰ ੂਹਰ ਸਾਲ 19 ਵਿਰਧਾਵਰਤ ਐਤਿਾਰਾਂ ਿਾਲ ੇਵਦਿ ਸਵਤਸਗੰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ 
ਹਿ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰੇ ੇਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇਕ‑ਦਮ ਦ ੋਲੱਖ ਤੋਂ ਪਿੰ ਲੱਖ ਤਕ ਿਧ 
ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਵਤਸਗੰ ਸਣੁਿ ਿਾਲ ੇਵਸਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰ ੇਵਿਸ਼ਿ 
ਤੋਂ ਆਉਂਦ ੇਹਿ। ਉਹ ਇਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਕੁਝ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਲਈ ਏਥ ੇਠਵਹਰ 
ਸਕਦ ੇਹਿ। ਇਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਸਵਭਅਤਾਿਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤ ੇਿੱਖ‑ਿੱਖ ਸਮਾਵਿਕ 
ਵਪੱਠ‑ਭੂਮੀ ਿਾਲ ਸਬੰਧੰ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਿ ਅਤ ੇਰਵਹਣ‑ਸਵਹਣ 
ਦੀ ਪੱਧਰ ਿੀ ਇਕ‑ਦਿੂ ੇਤੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, 
ਵਕਸਾਿ, ਪ੍ਫ਼ੋਸੈਰ, ਟਕੈਸੀ ਡਰਾਈਿਰ, ਘਰ‑ਗ੍ਵਹਸਤੀ ਿਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ, ਿਪਾਰੀ, ਕਵੰਪਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਪੁਿੰ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਜ਼ਦਰੂ 
ਆਵਦ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਦਿੂ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਿੀਿਿ ਦ ੇਹਰ ਖਤੇਰ ਿਾਲ ਿੜੁੇ 
ਲਕੋ ਏਥ ੇਆਉਂਦ ੇਹਿ, ਵਿਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚ,ੇ ਬੁੱਢ,ੇ ਿਿਾਿ, ਇਸਤਰੀ, ਮਰਦ ਅਤੇ 
ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਿਾਤੀਆਂ ਅਤ ੇਦਸ਼ੇਾਂ ਦ ੇਲਕੋ ਹੁਦੰ ੇਹਿ। ਅਮਲੀ ਤਰੌ ’ਤ ੇਸਭ ਧਰਮਾਂ 
ਦ ੇਲਕੋ ਏਥ ੇਆਉਂਦ ੇਹਿ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤ ੇਚੱਲਣ ਲਈ ਵਕਸ ੇਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿ ਦੀ ਲੜੋ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰੀ।

ਏਥ ੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ ’ਚੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ ਲਕੋ ਿਕੌਰੀ ਿਾਂ ਕਮੰ‑ਧਦੰ ੇ ਤੋਂ 
ਕੁਝ ਵਦਿਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲ ੈਕ ੇਪ੍ਮੇ ਅਤ ੇਵਿਮਰਤਾ‑ਪਰੂਿਕ ਏਥ ੇਮਢੋ ੇਿਾਲ ਮਢੋਾ 
ਵਮਲਾ ਕ ੇਸਿੇਾ ਕਰਦ ੇਹਿ। ਕਈੋ ਗ੍ਵਹਸਤੀ ਬੀਬੀ ਵਕਸ ੇਪਸੁਤਕ ਦ ੇਅਿਿੁਾਦ 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਕਈੋ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਕਸ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਿਾਲ ਵਮਲ ਕ ੇ ਸੜਕ‑ਵਿਰਮਾਣ ਦ ੇ ਕਾਰਿ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਸਭ ਸਿੇਾਦਾਰ ਇੱਕ ੋਉਦਸ਼ੇ ਿਾਲ ਏਥ ੇਆਉਂਦ ੇਹਿ ਵਕ ਆਪਣ ੇਿੀਿਿ 
ਨੂੰ ਸਰਬਤੋਮ ਰਹੂਾਿੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਿਸੁਾਰ ਵਕਿੇਂ ਢਾਵਲਆ ਿਾਿ।ੇ ਸਤੰ‑ਿਿ 
ਸਮਝਾਉਂਦ ੇਹਿ ਵਕ ਸਿੇਾ ਕਰਿਾ ਸਆੁਰਥ ਨੂੰ ਵਤਆਗ ਕ ੇਵਿਮਰਤਾ ਗ੍ਵਹਣ 
ਕਰਿਾ ਹ।ੈ ਸਿੇਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤ ੇਪਦਿੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ 
ਕੀਤ ੇਵਬਿਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰੂਾ ਸਮਾਂ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦ ੇਹਿ। ਵਮਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ ’ਤੇ 
ਸਾੜ੍ਹੀ ਿਾਲੀ ਕਈੋ ਅਮੀਰ ਸਆੁਣੀ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਿਾਣ ਦ ੇਕਾਰਿ ਵਿਚ ਵਸਰ 
ਉੱਤ ੇਰਤੇ ਦੀ ਟਕੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਿਾ ਰਹੀ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿ ੇਤਾਂ ਕਈੋ ਹਰੈਾਿੀ ਿਾਲੀ ਗੱਲ 
ਿਹੀਂ ਹਿੋਗੇੀ।

ਲਕੋ ਧਿ, ਅਿਾਿ ਵਿਿੇਂ ਚਲੌ, ਕਣਕ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਵਦ ਸਿੇਾ ਵਿਚ ਵਦਦੰੇ 
ਹਿ। ਵਕਸਾਿ ਆਪਣ ੇ ਟ੍ਕੈਟਰ, ਟ੍ਾਲੀਆਂ ਆਵਦ ਿੀ ਲ ੈਆਉਂਦ ੇਹਿ ਅਤੇ 
ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਕਾਰਿਾਂ ਲਈ ਇਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਿ। ਲਕੋਾਂ ਉੱਤ ੇਧਿ ਦੀ ਸਿੇਾ 
ਲਈ ਜ਼ਰੋ ਿਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ, ਉਹ ਖ਼ਦੁ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਿਸੁਾਰ 
ਵਿਿੰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਦਣੇ ਦੀ ਕਸ਼ੋਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਿ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਰੇਾ ਕਨੂੰਿੀ ਤਰੌ ’ਤ ੇਇਕ ਚਰੈੀਟਬੇਲ ਸਸੁਾਇਟੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਕ 
ਖ਼ਰਤੈੀ ਅਦਾਰਾ (Charitable Society) ਹ,ੈ ਵਿਸ ਨੂੰ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਪ੍ਾਪਤ ਹਏੋ 
ਧਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਭੋਿਿ, ਦਸੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਡਰੇੇ 
ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਸੁਤਕਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਘੱਟ 
ਕੀਮਤ ਉੱਤ,ੇ ਸਗੋਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਿੀ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤ ੇਿਚੇੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 
ਹਿ। ਸਵਤਗੁਰ ੂਆਪਣ ੇਿਾਂ ਆਪਣ ੇਪਰਿਾਰ ਲਈ ਸਗੰਤ ਤੋਂ ਕਈੋ ਸਿੇਾ‑ਭਟੇਾ 
ਿਹੀਂ ਲੈਂਦ;ੇ ਸਿੇਾ ਵਿਚ ਪ੍ਾਪਤ ਹਇੋਆ ਸਾਰਾ ਧਿ ਵਸਰਫ਼ ਸਗੰਤ ਦੀ ਸਹਲੂਤ 
ਲਈ ਹੀ ਿਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਸਵਤਸਗੰ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਿਾਂਦ ੇਹਏੋ। 7



ਡੇਰਾ : ਪ੍ੇਮ ਦੀ ਜੀਂਦੀ‑ਜਾਗਦੀ ਮਮਸਾਲ

ਏਥ ੇਆਏ ਲਕੋ ਸਾਰਾ ਵਦਿ ਕੀ ਕਰਦ ੇਹਿ? ਉਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਭੋਿਿ ਅਤ ੇਵਿਿਾਸ ਦਾ 
ਪ੍ਬਧੰ, ਵਿਸ ਲਈ ਡਰੇਾ ਪ੍ਵਸੱਧ ਹ,ੈ ਸਚੁੱਿ ੇਢਗੰ ਿਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ?ੈ 
ਡਰੇਾ ਆਪਣ ੇਮਵਹਮਾਿਾਂ ਅਤ ੇਡਰੇਾ‑ਵਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰੂੀਆਂ 
ਕਰਦਾ ਹ?ੈ ਇਸ ਪਸੁਤਕ ਵਿਚ ਇਹ ੋਿਾਰਤਾ ਵਬਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਡਰੇ ੇਵਿਚ ਆਉਂਦ ੇਹੀ ਵਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਧਆਿ ਵਖੱਚਦੀ 
ਹ,ੈ ਉਹ ਹ ੈਏਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਗੰਤ ਦੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈੋ 
ਿੀ ਅਵਿਹਾ ਪਵਹਲ ੂਿਹੀਂ ਵਿਸ ਿੱਲ ਵਧਆਿ ਿਾ ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹਿੋ।ੇ ਇੱਕੋ 
ਸਮੇਂ ਲਗ‑ਪਗ ਪਿੰ ਲੱਖ ਦੀ ਸਗੰਤ ਦ ੇਪ੍ਬਧੰ ਦਾ ਹਰ ਪਵਹਲ ੂਸਚੁੱਿੀ ਯਿੋਿਾ 
ਅਿਸੁਾਰ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਨੂੰ ਪਰੂੀ ਯਗੋਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤ ੇਪ੍ਮੇ ਦਆੁਰਾ 
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਵਮਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਪਾਰਵਕਗੰ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਸਵਤਸਗੰ‑ਪਡੰਾਲ ਦ ੇਿੜੇ ੇਹੀ ਹ,ੈ ਵਿਸ 
ਕਾਰਿ ਸਾਰੀ ਕਾਲਿੋੀ ਵਿਚ ਿਾਹਿਾਂ ਦੀ ਆਿਾਿਾਈ ਘਟ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਚੜੌੀਆਂ, 
ਵਖੱਚ ਭਰੀਆਂ ਸਾਫ਼‑ਸਥੁਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤ ੇ ਫੁੱਟ‑ਪਾਥ ਸਗੰਤ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ 
ਬਦੰਬੋਸਤ ਕਰਿ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਵਸੱਧ ਹੁਦੰ ੇਹਿ। ਸਿੇਾਦਾਰ ਪਦੈਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ 
ਸਗੰਤ ਅਤ ੇਆਉਣ‑ਿਾਣ ਿਾਲ ੇਿਾਹਿਾਂ ਦਾ ਸਚੰਾਲਿ ਕਰਦ ੇਹਿ। ਕਈੋ ਬੱਚਾ 
ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ‑ਵਪਤਾ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ ਿਾਿ ੇਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ‑ਵਪਤਾ ਕਲੋ ਸਰੁੱਵਖਅਤ 
ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਦੀ ਪਰੂੀ ਕਸ਼ੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ 
ਸਰੀਵਰਕ ਤਰੌ ’ਤ ੇਅਸਮਰਥ ਲਕੋਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਿ ਿੱਲ ਖ਼ਾਸ 
ਵਧਆਿ ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਡਰੇਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ ’ਤ ੇਸਰੁੱਵਖਅਤ ਸਥਾਿ 
ਹ।ੈ ਕਈੋ ਿੀ ਬੀਬੀ ਵਬਿਾਂ ਵਕਸ ੇਡਰ ਦ ੇਇਕੱਲੀ ਘੁਮੰ‑ਵਫਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸੜਕਾਂ 
ਉੱਤ ੇਰਸ਼ੋਿੀ ਦਾ ਿਧੀਆ ਪ੍ਬਧੰ ਹ।ੈ ਸਿੇਾਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ੇਅਤ ੇਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਿਾਂ 
ਵਿਚ ਵਿਗਰਾਿੀ ਲਈ ਚੁੱਪ‑ਚਾਪ ਗਸ਼ਤ ਲਾਉਂਦ ੇਰਵਹਦੰ ੇਹਿ। 

ਡਰੇ ੇਦ ੇਕੁਝ ਹਰੋ ਮਹੱਤਿਪਰੂਿ ਪਵਹਲ ੂਹਿ : ਏਥੋਂ ਦੀ ਹਰੈਾਿੀ ਭਰੀ ਸਫ਼ਾਈ, 
ਡਰੇ ੇਦਾ ਆਰਕੀਟਕੈਚਰ ਿਾਂ ਭਿਿ‑ਵਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਅਤ ੇਏਥੋਂ ਦ ੇਪਰਵਕਰਤਕ 
ਵਦ੍ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਿਪੂਮ ਸੁਦੰਰਤਾ। ਡਰੇਾ ਅਵਿਹੀ ਬਹਤੁ ਸਾਫ਼‑ਸਥੁਰੀ ਅਤੇ 
ਵਿਿਸਵਥਤ ਥਾਂ ਹ,ੈ ਵਿੱਥ ੇ ਆਧਵੁਿਕ ਸਖੁ‑ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਿ ਅਤੇ 
ਿਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੱਖਰੀ ਵਖੱਚ ਿੀ ਹ।ੈ ਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤ ੇਿੀ 
ਕੂੜਾ‑ਕਚਰਾ ਵਦਖਾਈ ਿਹੀਂ ਵਦਦੰਾ, ਸਗੋਂ ਏਥ ੇਹਰ‑ੇਭਰ ੇਬਗ਼ੀਚ,ੇ ਸੁਦੰਰ ਫੁੱਲ, 
ਵਬਰਛ, ਝਾੜੀਆਂ (ਡਰੇ ੇਦੀ ਆਪਣੀ ਿਰਸਰੀ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਗਏ) ਸੁਦੰਰ ਵਦ੍ਸ਼ 
ਪਸ਼ੇ ਕਰਦ ੇਹਿ। ਡਰੇ ੇਦ ੇਲਗ‑ਪਗ ਅੱਧ ੇ ਵਹੱਸ ੇ ਵਿਚ ਹਰ‑ੇਭਰ ੇਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਿ 
ਹਿ, ਵਿਿ੍ਹਾਂ ਿਾਲ ਿਾਤਾਿਰਿ ਏਿਾ ਮਿਮਹੋਣਾ ਹ ੋਵਗਆ ਹ ੈਵਕ ਲਕੋ ਏਥ ੇਬਠੈ 
ਕ ੇਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਖਡੇ‑ਕੁੱਦ ਸਕਦ ੇਹਿ। ਸਾਰ ੇਡਰੇ ੇਵਿਚ 
ਪੀਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਆਧਵੁਿਕ 
ਤਰੀਕ ੇਿੀ ਮਿੌਦੂ ਹਿ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਛੜਕਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹ,ੈ ਵਿਸ ਕਾਰਿ ਵਮੱਟੀ ਿਹੀਂ ਉੱਡਦੀ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦ ੇ ਿਕਸ਼ ੇ ਇਿੰੀਿੀਅਰ 
ਅਤ ੇਆਰਕੀਟਕੈਟ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਿ, ਵਿਸ ਵਿਚ ਇਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇ ਰੱਖ‑ਰਖਾਿ 
ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦ ੇਿਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਿੱਲ ਿੀ ਵਧਆਿ ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਗਰਮੀ 
ਦ ੇਮਸੌਮ ਵਿਚ ਇਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਠਡੰਕ ਰਹ ੇਅਤ ੇਸਰਦੀ ਦ ੇਮਸੌਮ 
ਵਿਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿੱਘ ਰਹ।ੇ ਇਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਵਪਡੰਾਂ ਦ ੇਵਸੱਧ‑ੇਸਾਦ ੇਅਤੇ 
ਸੁਦੰਰ‑ਰਪੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਦਖਾਈ ਵਦਦੰੀ ਹ।ੈ

8 ਿਾਣ‑ਪਛਾਣ
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ਡਰੇ ੇ ਦਾ ਇਕ ਹਰੋ ਖ਼ਾਸ ਪਵਹਲ ੂ ਇਹ ਿੀ ਹ ੈ ਵਕ ਏਥੋਂ ਦ ੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਆਮ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਿਤ ਹ ੋ ਕ ੇ ਏਥ ੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ ਵਿਚ 
ਆਤਮ‑ਸਿੰਮ ਦ ੇ ਿਾਲ‑ਿਾਲ ਚਗੰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਿੀ ਪਦੈਾ ਹਣੋੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ 
ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਵਮਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਸਵਤਸਗੰ‑ਪਡੰਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਦੰ ੇਸਮੇਂ 
ਿਾਂ ਭਿੋਿ ਪਰਸੋ ੇਿਾਣ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਕਈੋ ਿੀ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ 
’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਈੋ ਟ੍ਵੈਫ਼ਕ ਿਾਂ ਆਿਾਿਾਈ ਦ ੇ ਵਿਯਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਵਿਯਮ ਪਰੂੀ ਸਖ਼ਤੀ ਿਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਿਾਂਦ ੇਹਿ। 
ਕਾਰ ਿਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਕਈੋ ਿੀ ਹਾਰਿ ਿਹੀਂ ਿਿਾਉਂਦਾ, ਏਥੋਂ ਤਕ 
ਵਕ ਸਾਈਕਲ‑ਸਆੁਰ ਅਤ ੇ ਵਰਕਸ਼ਾ ਿਾਲ ੇਿੀ ਘਟੰੀ ਿਹੀਂ ਿਿਾਉਂਦ।ੇ ਸਗੰਤ 
ਡਰੇ ੇਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪਰੂਾ ਵਧਆਿ ਰੱਖਦੀ ਹ।ੈ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਸੇਿਾਦਾਰ ਡਰੇੇ 
ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਰਤੰਰ ਰੁੱਝ ੇਰਵਹਦੰ ੇਹਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਵਕ 
ਡਰੇ ੇਵਿਚ ਹਰ ਕਾਰਿ ਸਮੇਂ ਅਿਸੁਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਰਜੋ਼ਾਿਾ ਸਵਤਸਗੰ ਠੀਕ 
ਿਕਤ ਉੱਤ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਸਟਾਲ ਵਿਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤ ੇਖਲੁ੍ਹਦ ੇਅਤੇ 
ਬਦੰ ਹੁਦੰ ੇਹਿ। ਸਿੇਾਦਾਰ ਭਾਿੇਂ ਸਟਾਲ ਉੱਤ ੇਸੇਿਾ ਕਰਦ ੇਹਣੋ ਿਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 
ਵਿਚ, ਸਾਰ ੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦ ੇਪਾਬਦੰ ਰਵਹਦੰ ੇਹਿ। ਸਗੰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ 
ਆਉਣ‑ਿਾਣ ਅਤ ੇਵਿਰਤੰਰ ਿਾਰੀ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ, 
ਡਰੇ ੇਵਿਚ ਵਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਿ ਹ,ੈ ਉਹ ਇਸ ਸਚੁੱਿ ੇਪ੍ਬਧੰ ਕਾਰਿ ਹ।ੈ

ਭਾਿੇਂ ਕਈੋ ਸ਼ਾਮ ਿਲੇ ੇਚੁੱਪ‑ਚਾਪ ਸਰੈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿ ੇਿਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ‑ਲੱਖਾਂ ਲਕੋਾਂ 
ਿਾਲ ਉਤਸਕੁਤਾ‑ਪਰੂਿਕ ਪਡੰਾਲ ਿੱਲ ਅੱਗ ੇਿਧਦਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੋਿ,ੇ ਹਰ ਕਈੋ 
ਇਹ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਵਿਿ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤ ੇਡਰੇ ੇਦੀ ਿੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ 
ਹ,ੈ ਹਰ ਛਟੋੀ‑ਿੱਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦ ੇਰਹੂਾਿੀ ਉਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇਬਾਹਰਲ ੇਸਰਪੂ 
ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਵਦਖਾਈ ਵਦਦੰੀ ਹ।ੈ ਵਮਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਦਰੂ‑ਦਰੁਾਡ ੇਵਪਡੰਾਂ ਤੋਂ 
ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਾਰ, ਵਿਹੜ ੇਿੱਡ‑ੇਿੱਡ ੇਸ਼ੈ ੱਡਾਂ ਵਿਚ ਭੁਿੰ ੇਸੌਂਦ ੇਹਿ, ਆਪਣਾ 
ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਿ ਅਤ ੇਰਵੁਪਆ‑ਪਸੈਾ ਵਕੱਥ ੇਰੱਖਦ ੇਹਿ? ਸਮਾਿ ਵਬਸਤਰਾ ਸ਼ੈ ੱਡ 
ਵਿਚ ਰੱਵਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਰਵੁਪਆ‑ਪਸੈਾ ਕਸ਼ੈ‑ਵਡਪਾਵਜ਼ਟ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤ ੇਿਮ੍ਹਾਂ 
ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਿਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਿਾਦਾਰ ਬਹਤੁ ਜ਼ੁਮੰੇਿਾਰੀ ਿਾਲ ਸਚੰਾਲਿ 
ਕਰਦ ੇਹਿ। ਏਥ ੇਆਉਣ ਿਾਲਾ ਕਈੋ ਵਿਦਿਾਿ ਿਾਂ ਰਹੱਸਿਾਦ ਦਾ ਕਈੋ ਖੋਿੀ, 
ਸਤੰ‑ਮਤ ਿਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦ ੇ ਵਕਸ ੇਦਿੂ ੇਮਾਰਗ ਬਾਰ ੇਿਧਰੇ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੇਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਇਹਦ ੇਲਈ ਏਥ ੇਇਕ ਆਧਵੁਿਕ ਖਿੋ‑ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ 
ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਾਚੀਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਅੱਿ ਤਕ ਪ੍ਚਵਲਤ 
ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤ ੇਹਰ ਧਰਮ ਿਾਲ ਸਬੰਵੰਧਤ ਸਾਵਹਤ 
ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਆਸ਼ਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਇਕ ਵਦਿ ਇਕ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਵਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਦ ੇਰਪੂ ਵਿਚ ਵਿਕਵਸਤ ਹ ੋਿਾਿਗੇੀ, ਵਿੱਥ ੇਸਾਰੇ 
ਵਿਸ਼ਿ ਦ ੇਵਿਦਿਾਿ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸਕੁ ਹਣੋਗ।ੇ ਡਰੇ ੇਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ 
ਸਗੰਤ ਦ ੇਵਿਿਾਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਹੇ ਅਤ ੇਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹੜੀਆਂ 
ਅਿਕੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਉੱਪਰ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ 
ਵਮਸਾਲਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ। 

ਡਰੇਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿੀ‑ਆਇਆਂ ਕਵਹਦੰਾ ਹ।ੈ ਵਕਸ ੇਨੂੰ ਿੀ ਏਥ ੇਆਉਣ 
ਦੀ ਮਿਾਹੀ ਿਹੀਂ। ਸਵਤਸਗੰ ਸਣੁਿ ਲਈ, ਡਰੇ ੇਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ, 
ਲਗੰਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਸਿਕੈ ਬਾਰ ਵਿਚ ਬਣਿ ਿਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਸਿਾਦ ਲਣੈ ਲਈ, ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਫਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਿਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ, ਵਕਸੇ 
ਦਾ ਸਤੰਮਤ ਦਾ ਅਿਯੁਾਈ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਹੀਂ। ਵਿਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿੀ ਰਹੂਾਿੀਅਤ ਵਿਚ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਹ,ੈ ਡਰੇਾ ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਸਵਹਯਗੋ ਵਦਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਉਿ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸਰੁੱਵਖਆ ਅਤ ੇਸਹਲੂਤ ਦਾ ਿੀ ਪਰੂਾ ਵਧਆਿ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਸਸੰਾਰ 
ਤੋਂ ਲਕੋ ਇਸ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਏਥ ੇਆਉਂਦ ੇਹਿ ਵਕ ਉਹ ਸਸੰਾਰ ਦ ੇਝਮਵੇਲਆਂ ਤੋਂ 
ਦਰੂ ਅਵਿਹ ੇਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ੇਗਭੰੀਰ ਿਾਤਾਿਰਿ ਵਿਚ ਪਹੁਚੰ ਕ ੇਆਪਣ ੇਿੀਿਿ ਦੇ 
ਮਲੂ‑ਉਦਸ਼ੇ ਬਾਰ ੇਡੁਘੰਾਈ ਿਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੇਿਾਦਾਰ ਡਰੇ ੇਆਉਂਦ ੇਹਏੋ। 11
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ਸ਼ੁਰ ੂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ
•

“ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਖਸੰਘ ਜੀ ਅਿੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਿਣ 
ਖਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬੁਖਨਆਦ ਪ੍ੇਮ, ਸੇਿਾ, ਖਨਮਰਿਾ ਅਿੇ 

ਭਜਨ‑ਖਸਮਰਨ ਉੱਿੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਿੇ ਜਾਂ 
ਗ਼ਰੀਬ, ਅੌਰਿ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਖਕਸੇ ਿੀ ਕੌਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ 

ਧਰਮ ਦਾ ਖਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਡੇਰੇ ਖਿਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਏਥੇ 
ਜਾਿ‑ਪਾਿ ਜਾਂ ਧਰਮ‑ਮਜ਼੍ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ 

ਹੁੰਦਾ। ਡੇਰਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਖਿਸੰਗੀ ਦਾ ਹੈ।”
ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸੰਘ ਜੀ



ਡਰੇ ੇਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਬਆਸ ਦ ੇਸਤੰ-ਸਿਤਗੁਰ�ੂ ਨਾਲ ਜਿੁੜਆ ਹਇੋਆ ਹੈ 
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਕਈੋ ਸਤੰ-ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਓਥ ੇਰਹੂਾਨੀਅਤ ਦ ੇਖਜੋੀ 
ਪ�ਰੇਨਾ ਅਤ ੇਰਹੂਾਨੀ ਭਜੋਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂ ਪਹੁਚੰ ਜ�ਦ ੇਹਨ।

ਅੱਜ ਦ ੇਗਿਹਮਾ-ਗਿਹਮੀ ਵਾਲ ੇਡਰੇ ੇਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ�ੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇਅਤੰ ਿਵਚ 
ਿਬਆਸ ਦਿਰਆ ਦ ੇਸੁਨੰਸਾਨ ਿਕਨਾਰ ੇ�ਤ ੇਹਈੋ। ਏਥ ੇਇਕ ਸਤੰ-ਸਿਤਗੁਰ ੂ
ਕਈ-ਕਈ ਿਦਨ ਇਕੱਲ ੇ ਇਕ ਗੁਫਾ ਿਵਚ ਭਜਨ ਿਵਚ ਲੀਨ ਰਿਹਦੰ ੇ ਸਨ। 
ਉਹ ਸਤੰ-ਸਿਤਗੁਰ ੂਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਿਸਘੰ ਜੀ (1839-1903) ਸਨ, ਜ ੋਆਗਰ ੇਦੇ 
ਪਰਮ-ਸਤੰ ਸਆੁਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦ ੇਿਸ਼ਸ਼ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਿਸਘੰ ਆਪਣੀ 
ਫ਼ਜੌ ਦੀ ਨਕੌਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲ ੈਕ ੇਿਬਆਸ ਦਿਰਆ ਦ ੇਪੱਛਮੀ ਿਕਨਾਰੇ 
’ਤ ੇਭਜਨ-ਿਸਮਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦ ੇਰਿਹਦੰ ੇਸਨ। ਨਕੌਰੀ ਤੋਂ ਿਰਟਾਇਰ ਹਣੋ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਆਪ ਨ ੇਪੱਕ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਏਥ ੇਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਨੰ 1870 ਤੋਂ 
1880 ਤਕ ਇਹ ਸਥਾਨ ਿਬਲਕੁਲ ਸੁਨੰਸਾਨ ਸੀ ਅਤ ੇਏਥ ੇਕਈੋ ਆਵਾਜਾਈ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਿਨਰਾ ਜਗੰਲ ਸੀ ਿਜੱਥ ੇ ਿਸਰਫ਼ ਕਿੰਡਆਲੀ ਿਕੱਕਰ ਦ ੇਰੁੱਖ, 
ਕਿੰਡਆਲੀ� ਝਾੜੀ�, ਡੂਘੰ ੇਖੱਡ ਅਤ ੇ�ਚ ੇਿਟੱਬ ੇਸਨ। ਏਥ ੇਸੱਪ, ਠਹੂੇਂ, 
ਿਗੱਦੜ, ਚੀਲ� ਅਤ ੇਦਜੂ ੇਜਗੰਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖਲੁ�ਆੇਮ ਘੁਮੰਦ-ੇਿਫਰਦ ੇਸਨ। ਲਕੋ 
ਏਥ ੇਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦ ੇਸਨ। ਉਹ ਸਮਝਦ ੇਸਨ ਿਕ ਏਥ ੇਭੂਤ-ਪ�ਤੇ ਰਿਹਦੰ ੇਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਥ� ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੀ ਰਿਹਦੰ ੇਸਨ। ਿਨਰਸਦੰਹੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰੂਨ 
ਏਕ�ਤ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਿਸਘੰ ਜੀ ਨ ੇਇਸ ਥ� ਦੀ ਚਣੋ ਕੀਤੀ। 1889 
ਈ. ਿਵਚ ਫਜੌ ਦੀ ਨਕੌਰੀ ਤੋਂ ਿਰਟਾਇਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ�� ਨ ੇਆਪਣ ੇਲਈ 
ਘਾਸ-ਫਸੂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੱਚੀ ਕਠੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਵਲੇ ੇਸਗੰਤ 
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਦ ੇਅਦੰਰ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦ ੇਿਪਡੰ� 
ਦ ੇਲਕੋ� � ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਿਸਘੰ ਜੀ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਅਤ ੇਉਨ�� ਨ ੇਉਨ�� 
ਕਲੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ੇਆਪਣੀ ਕਠੋੜੀ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣ ੇਖਲੁ�ੀ ਥ� ਸਿਤਸਗੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1894 ਿਵਚ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਿਸਘੰ ਜੀ ਨ ੇਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਿਸਘੰ ਜੀ 
� ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜ ੇਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਪ ਦ ੇਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 
ਬਣ।ੇ ਆਪ ਵੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ ੇਨ� ਨਾਲ ਪ�ਿਸੱਧ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਿਸਘੰ ਜੀ 
ਿਸਵਲ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨ ੇਦਿੇਖਆ ਿਕ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਿਸਘੰ ਜੀ 
ਦ ੇਿਸ਼ਸ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤ ੇਬਾਬਾ ਜੀ ਦ ੇਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਲਗ-ਪਗ ਇਕ ਮੀਲ ਦੀ 
ਦਰੂੀ ਤੋਂ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹ ੇਖਹੂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਗੰਲ 
ਿਵੱਚੋਂ ਹ ੋਕ ੇਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਉਨ�� ਨ ੇਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਠੋੜੀ ਦ ੇਨੜੇ ੇਖਹੂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਿਸਘੰ ਜੀ ਅਤੰਰ-ਿਧਆਨ ਹ ੋਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਨ�� ਨ ੇਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਿਸਘੰ ਜੀ � ਖਹੂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਦੰੇ 
ਹਏੋ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, ‘‘ਠੀਕ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਤ� ਇਸ ਥ� ਨਾਲ ਬੱਝ�ਗਾ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮਰੇੇ 
ਕਲੋ ਹਣੁ ਬਹਤੁਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਤਸੁੀਂ ਜ਼ਰਰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਵਗੋ।ੇ’’

ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਖਹੂ ਦ ੇਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇ ੇਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ 
ਗਈ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਵਧਦੀ ਸਗੰਤ ਦ ੇਠਿਹਰਨ ਲਈ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਇਸ ਖਹੂ ਦੇ 
ਨੜੇ ੇਕੁਝ ਹਰੋ ਇਮਾਰਤ� ਬਣਵਾਈ� ਗਈ�।

ਵੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1940 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਿਵਚ ਸਿਤਸਗੰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਸਵਤਸੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨ

ਸਨੰ 1898 ਖਿਚ ਖੂਹ ਬਣਿਾਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ (ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ) ਹਜ਼ੂਰ ਿੱਡੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਖਿਸਗੰ ਲਈ ਇਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਾਉਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਮਲ 
ਗਈ ਿਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਅਿੇ ਗਰਮੀ ਿੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਖਹਲੋਂ 30 X 15 
ਫ਼ੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ, ਖਜਸ ਖਿਚ ਪਜੰਾਹ‑ਸੱਠ ਲੋਕ ਬੈਠ 
ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਿਚ ਇਹ ਕਮਰਾ ਿੀ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ। 
ਬਾਅਦ ਖਿਚ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਬਣਿਾਏ ਗਏ ਿਾਂ ਜੋ 
ਲੋਕ ਰਾਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਚ ਠਖਹਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਿਧਣੀ 
ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਈ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਖਿਚ ਇਕ ਿੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ, ਖਜਸ ਨੂੰ 
ਨਾਮ‑ਘਰ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਨੇ 1903 ਖਿਚ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਿੋਂ ਪਖਹਲੋਂ 2000 ਿੋਂ 
ਿੱਧ ਜੀਿਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ‑ਦਾਨ ਦੀ ਬ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਿਚ ਭਡੰਾਰੇ 
ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਿੇ ਡੇਰੇ ਖਿਚ ਲਗ‑ਪਗ 150 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁਦੰੇ ਸਨ ਅਿੇ ਬੀਬੀਆਂ 
ਿੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ‑ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ 
ਭਡੰਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਿੇ ਹੋਰ ਿਧ ਸਗੰਿ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਈ ਿਾਂ ਨਾਮ‑ਘਰ ਦੇ 
ਦਆੁਲੇ ਇਕ ਬਰਾਮਦਾ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ। ਿੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਥੇ ਬੈਠ 
ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਖਿਚ ਬੈਠੀ ਸਗੰਿ ਲਈ ਸਖਿਸਗੰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ 

ਸਨ। ਬਾਅਦ ਖਿਚ ਨਾਮ‑ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਖਿਸਗੰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਿੱਡਾ ਹਾਲ 
ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਿਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਖਸਰਫ਼ ਖੂਹ ਦੇ ਆਸ‑ਪਾਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 
ਅਿੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ‑ਦਆੁਲੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਿਾਂ ਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ 
ਇਮਾਰਿਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ੇਮੀ ਸਖਿਸਗੰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਿਾਈਆਂ ਸਨ। ਿਕਿ ਬੀਿਣ ਨਾਲ 
ਖਜਉਂ‑ਖਜਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਹਦੰਸੁਿਾਨ ਅਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਖਕਆਂ ਦੇ, ਜੋ 
ਅੱਜ ਪਾਖਕਸਿਾਨ ਖਿਚ ਹਨ, ਖਪਡੰਾਂ ਅਿੇ ਸ਼ਖਹਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਿੇ ਿਾਂ ਡੇਰੇ 
ਖਿਚ ਹੋਰ ਿਧ ਖਜਖਗਆਸੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਪੱਕੇ 
ਿੌਰ ’ਿੇ ਡੇਰੇ ਰਖਹਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਥੇ ਸਗੰਿ ਦੀ ਅਿੇ 
ਪੱਕੇ ਿੌਰ ’ਿੇ ਏਥੇ ਰਖਹਣ ਿਾਲੇ ਸਖਿਸਗੰੀਆਂ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਕੀਿਾ 
ਖਗਆ। ਦੋਿੇਂ ਸਖਿਸਗੰ ਹਾਲ ਿੀ ਸਗੰਿ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ।  ਏਥੋਂ ਿਕ ਖਕ 
ਖਜਸ ਮੈਦਾਨ ਖਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਗੰਿ ਸਖਿਸਗੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਿੀ ਛੋਟਾ ਪੈ 
ਖਗਆ। ਸ਼ੁਰ ੂਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਖਿਚ ਸਗੰਿ ਦੇ ਸਰਦੀ ਅਿੇ ਗਰਮੀ ਿੋਂ ਬਚਾਉ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਿਸਗੰ ਅਿੇ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਇਮਾਰਿਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋ ਗਈ।
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ਆਖ਼ਿਰ 1934 ਖਿਚ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਇਕ ਨਿੇਂ ਸਖਿਸਗੰ ਘਰ 
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਖਗਆ ਦ ੇ ਖਦੱਿੀ। ਇਹ ਬਹਿੁ ਿੱਡੀ ਅਿ ੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 
ਇਮਾਰਿ ਹ,ੈ ਖਜਸ ਦੀ ਬਣਿਰ ਖਿਚ ਪ੍ਾਚੀਨ ਅਿ ੇਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਲਕੋ‑ਖਪਆਰੀ 
ਭਿਨ‑ਖਨਰਮਾਣ ਸ਼ਲੈੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਖਦਖਾਈ ਖਦਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਿੇਂ ਸਖਿਸਗੰ 
ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖਿਚ ਖਿਨੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ, 
ਕਈ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਅਿ ੇਆਰਕੀਟਕੈਟ, ਖਜਹੜ ੇਮਹਾਰਾਜ ਸਾਿਣ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦੇ 
ਖਸ਼ਸ਼ ਸਨ, ਕਈ ਨਕਸ਼ ੇਬਣਾ ਕ ੇ ਖਲਆਏ, ਪਰ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਇਨ੍ਹਾਂ 
ਖਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਿਾ। ਆਪ ਼ਿਦੁ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇ਼ਿਦੁ ਇਸ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇਇਸ ਭਿਨ ਨੂੰ ਅਗ੍ੰਜ਼ੇੀ ਦ ੇ‘T’ 
ਅੱਖਰ ਦਾ ਰਪੂ ਖਦੱਿਾ ਿਾਂ ਜ ੋਜਦੋਂ ਉਹ ‘T’ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦ ੇਖਿਚਕਾਰ 
ਬਣ ੇਮਚੰ ਉੱਿ ੇਬਠੈ ਕ ੇਸਖਿਸਗੰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਖਿਨੰ ੇਪਾਸ ੇਬਠੈੀ ਸਗੰਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਹ ੋਸਕਣ।

ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁਦੰ ੇਸਨ ਖਕ ਇਹ ਇਮਾਰਿ ਖਬਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਹਿੋ,ੇ 
ਇਸ ਦ ੇਕਈੋ ਖਕਗੰਰ ੇਜਾਂ ਮੀਨਾਰ ਆਖਦ ਨਾ ਹਣੋ ਪਰ ਸੇਿਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਨੇਿੀ ਨੂੰ 
ਮੁੱਖ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ ਆਪ ਅਿੰ ਖਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਪੂ ਦਣੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ 
ਹ ੋਗਏ।

ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਖਦਨੋਂ‑ਖਦਨ ਿਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1984 ਖਿਚ 
ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇਹਕੁਮ ਅਨਸੁਾਰ ਲਹੋ ੇਦ ੇਚਖੌਖਟਆਂ ਦੀ 
ਿਰਿੋਂ ਕਰਦ ੇ ਹਏੋ, ਇਕ ਿੱਡਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸ਼ੈ ੱਡ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ, 
ਖਜਸ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਛੱਿ ਹਲਕੀ‑ਫਲੁਕੀ ਸੀ ਅਿ ੇ ਸੀਖਮਟੰ ਦੀਆਂ 
ਅੱਧੀਆਂ‑ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਧੰਾਂ ਸਨ। ਼ਿਰਾਬ ਮਸੌਮ ਖਿਚ ਸਖਿਸਗੰ ਦਾ 
ਪ੍ਬਧੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੈ ੱਡ ਖਿਚ ਲਗ‑ਪਗ 90,000 ਲਕੋ ਬਠੈ 
ਸਕਦ ੇਸਨ।

ਸਨੰ 1990 ਖਿਚ ਬਾਬਾ ਗੁਖਰਦੰਰ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦਆੁਰਾ ਸਖਿਗੁਰ ੂਦ ੇਰਪੂ ਖਿਚ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਣੋ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਹਰੋ ਿਾਧਾ ਹ ੋਖਗਆ। ਇਸ 
ਲਈ ਖਬਆਸ ਦਖਰਆ ਿਾਲ ੇਪਾਸ ੇਢਲਾਨ ਿਾਲ ੇਖਿੇਰ ਖਿਚ ਇਕ ਸਖਿਸਗੰ 
ਸ਼ੈ ੱਡ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ, ਖਜਸ ਦੀ ਇਸ ਿਲੇ ੇਿੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਚਰਨਾਂ ਖਿਚ ਖਿਸਿਾਰ ਕੀਿਾ ਖਗਆ ਹ।ੈ ਅਜ ੇਇਸ ਸ਼ੈ ੱਡ ਦ ੇਹਠੇਾਂ 
ਲਗ‑ਪਗ ਪਜੰ ਲੱਖ ਦੀ ਸਗੰਿ ਦ ੇਬਠੈਣ ਦੀ ਸਹਲੂਿ ਪ੍ਾਪਿ ਹ।ੈ (ਸ਼ੈ ੱਡ ਅਿੇ 
ਇਸ ਦ ੇਖਪੱਛ ੇਸ਼ਾਖਮਆਖਨਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹਈੋ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਮਲਾ ਕ ੇਲਗ‑ਪਗ ਸੱਿ 
ਿੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਿਕ ਦੀ ਸਗੰਿ ਲਈ ਬਠੈਣ ਦੀ ਸਹਲੂਿ ਪ੍ਾਪਿ ਹ।ੈ)
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ਉੱਪਰ : ਿੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ 55 X 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਖਹਲਾ ਨਾਮ‑ਘਰ ਖਜਸ ਖਿਚ 150 ਖਿਅਕਿੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹਠੇਾਂ : ਬਾਅਦ ਖਿਚ ਮੈਦਾਨ ਖਿਚ ਬਖਣਆ ਸਖਿਸੰਗ ਹਾਲ ਖਜਹੜਾ ਛੇਿੀ ਹੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਖਗਆ।
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ਉੱਪਰ : 1936 ਖਿਚ ਸਖਿਸਗੰ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ।
ਹਠੇਾਂ : ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਖਿਸਗੰ ਿੋਂ ਿਾਪਸ ਜਾਂਦ ੇਸਮੇਂ।

23
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ਖਫਰ ਏਥ ੇ ਿੱਡਾ ਸਖਿਸਗੰ ਘਰ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ ਖਜਸ ਖਿਚ ਲਗ‑ਪਗ 
2,200 ਲਕੋ ਬਠੈ ਸਕਦ ੇਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1937 ਖਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 
ਕਾਰਜ ਪਰੂਾ ਹ ੋਖਗਆ ਿਾਂ ਉਸ ਿਕਿ ਿਕ ਮਾਹਿਾਰੀ ਸਖਿਸਗੰ ਖਿਚ ਆਉਣ 
ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਆਸ ਿੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਿੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਖਕ 
ਇਹ ਨਿਾਂ ਹਾਲ ਿੀ ਿਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੰਿ ਲਈ ਛਟੋਾ ਪ ੈਖਗਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਇਸ ਦੀ ਖਸਰਫ਼ ਨਾਮ‑ਦਾਨ ਲਈ ਿਰਿੋਂ 
ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕਰ ਖਲਆ; ਅਿ ੇਸਖਿਸਗੰ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਬਾਹਰ ਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਨ 
ਖਿਚ ਕੀਿਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਖਪਆ।

ਇਕ ਿਾਰ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਫ਼ਰਮਾਇਆ ਖਕ ਆਉਣ ਿਾਲ ੇਿਕਿ 
ਖਿਚ ਸਖਿਸਗੰ ਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਨ ਖਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਖਪਆ ਕਰਗੇਾ ਖਕਉਂਖਕ ਕਈੋ ਿੀ 
ਹਾਲ ਸਖਿਸਗੰ ਲਈ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਦ ੇਬਠੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਿੋਗੇਾ। 
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਿਕ ਸਖਿਸਗੰ ਘਰ ਦ ੇਖਪੱਛ ੇਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਨ ਖਿਚ ਸ਼ਾਖਮਆਨ ੇਲਾ ਕੇ 
ਸਖਿਸਗੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਹਾ ਿਾਂ ਜ ੋਲਕੋਾਂ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਅਿ ੇਧੁੱਪ 
ਿੋਂ ਬਚਾਉ ਹ ੋਸਕ।ੇ

ਸਖਿਸਗੰ ਘਰ ਖਿਚ ਸਖਿਸਗੰ ਸਣੁਦ ੇਹਏੋ ਬਜ਼ਰੁਗ ਅਿੇ 
ਸਰੀਖਰਕ ਿਰੌ ’ਿ ੇਅਸਮਰਥ ਲਕੋ 2013 25
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ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ : ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1940 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ ਪਰੁਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਦ ੇਬਰਾਮਦ ੇਖਿਚ ਸਖਿਸਗੰ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।
ਉੱਪਰ : ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ 1960 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ ਉਸ ੇਥਾਂ ਸਖਿਸਗੰ ਕਰਦ ੇਹਏੋ। 27



ਸੰਗਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ

ਡਰੇ ੇਖਿਖ ੇਸਖਿਸਗੰ ਸਣੁਨ ਲਈ ਆਈ ਸਗੰਿ ਲਈ ਭਜੋਨ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਏਥ ੇਹਮਸ਼ੇਾ ਲਗੰਰ ਚੱਲਦਾ ਖਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਭ ਿੋਂ ਪਖਹਲੋਂ 
ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਨ ੇ1890 ਈ. ਖਿਚ ਏਥ ੇਲਗੰਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਿਾਇਆ। ਉਸ 
ਿਕਿ ਿੋਂ ਹੀ ਏਥ ੇਲਗੰਰ ਲਗਾਿਾਰ ਚੱਲ ਖਰਹਾ ਹ।ੈ ਸ਼ੁਰ ੂ ਖਿਚ ਲਗੰਰ ਬਾਬਾ 
ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਕਠੋੜੀ ਸਾਹਮਣ ੇਸੀ। ਉਸ ਿਲੇ ੇਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਿ ੇਲੱਕੜਾਂ 
ਆਖਦ, ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਖਪਡੰਾਂ ਿੋਂ ਼ਿਰੀਦ ੇਜਾਂਦ ੇਸਨ।

ਖਪਛਲ ੇਸ ੌਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਲਕੋ ਿੱਡੀ ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਆਉਂਦੇ 
ਰਹ ੇਹਨ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦ ੇਿੀ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਭਜੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹ ੈਅਿ ੇਨਾ 
ਹੀ ਕਦ ੇਸਗੰਿ ਿੋਂ ਲਗੰਰ ਲਈ ਰਖੁਪਆ‑ਪਸੈਾ ਮਖੰਗਆ ਖਗਆ ਹ।ੈ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦ ੇਸਨ ਖਕ ਸਗੰਿ ਨੂੰ ‘ਬਹਿੁ ਪ੍ਮੇ ਅਿੇ 
ਖਲੁ੍ਹ ੇ ਖਦਲ ਨਾਲ ਭਜੋਨ ਛਕਾਇਆ ਕਰ ੋ ਖਕਉਂਖਕ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦਾ 
ਭਡੰਾਰ ਅਖੁੱਟ ਹ।ੈ’

ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰ ੂਖਿਚ ਲਗੰਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੋੀ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ 
ਦ ੇਮਦੈਾਨ ਖਿਚ ਿਰਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗੰਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਿੀ ਨੜੇ ੇਹੀ 
ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਬਜਲੀ ਦੀ ਸਹਲੂਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਭਜੋਨ ਭੱਠੀਆਂ ਖਿਚ ਅੱਗ 
ਬਾਲ ਕ ੇਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੋਨੀ ਲਈ ਲੈਂਪਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਦਾਲ ਅਿ ੇਸਬਜ਼ੀ ਿੱਡ‑ੇਿੱਡ ੇਕੜ੍ਹਾਖਹਆਂ ਖਿਚ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਿ ੇਖਗਣਿੀ 
ਦੀਆਂ ਲਹੋਾਂ ਉੱਿ ੇਰਟੋੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਿੋਂ ਪਖਹਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇ ਿਕਿ ਭਡੰਾਖਰਆਂ ਦ ੇ ਮਕੌ ੇ ’ਿੇ 
ਲਗ‑ਪਗ 100 ਲਕੋਾਂ ਦ ੇਭਜੋਨ ਅਿ ੇਖਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਬਧੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 
ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ ੇਿਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਖੌਕਆਂ ਉੱਿ ੇਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ 
30,000 ਿਕ ਿੱਧ ਗਈ। ਸਗੰਿ ਏਨੀ ਿਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਿੱਧਦੀ ਗਈ ਖਕ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਹਲੂਿਾਂ ਘੱਟ ਪ ੈਗਈਆਂ, ਖਜਸ ਕਾਰਨ ਲਗੰਰ ਦਾ ਖਿਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਖਪਆ। 
1950 ਦ ੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਖਿਚ, ਭਡੰਾਖਰਆਂ ਉੱਿ ੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ 
50,000 ਿਕ ਜਾ ਪਹੁਚੰੀ। ਇਕ ਪਗੰਿ ਖਿਚ ਖਸਰਫ਼ 3 ਿੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲਕੋ 
ਹੀ ਬਠੈ ਸਕਦ ੇਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗੰਰ 24 ਘਟੰ ੇਚੱਲਦਾ ਰਖਹਦੰਾ ਸੀ ਿਾਂ ਜੋ 
ਿਾਰੀ‑ਿਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਖਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ

ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਿ ਖਸਘੰ (1948‑1951) ਦ ੇਕਾਰਜਕਾਲ ਖਿਚ ਡਰੇ ੇਆਉਣ ਿਾਲੀ 
ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਪਖਹਲੋਂ ਖਜਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਿਡੰ ਸਮੇਂ ਪਾਖਕਸਿਾਨ 
ਿੋਂ ਆਏ ਬਹਿੁ ਸਾਰ ੇਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੇ ੇਰਖਹਣ ਅਿ ੇਲਗੰਰ ਦੀ ਸਹਲੂਿ 
ਖਦੱਿੀ ਗਈ। ਸਨੰ 1951 ਖਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਿ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇਚਲੋਾ ਛੱਡ ਜਾਣ 
ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਭਜੋਨ ਕਰਨ 
ਿਾਖਲਆਂ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਭਾਰੀ ਿਾਧਾ ਹ ੋਖਗਆ, ਖਜਸ ਕਾਰਨ ਲਗੰਰ ਖਿਚ 
ਬਹਿੁ ਮਹੱਿਿਪਰੂਨ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ੇਪਏ। (ਅੱਜ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ 
50,000 ਖਿਅਕਿੀ ਇਕੱਠ ੇਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਿ ੇਖਿਨੰ ਲੱਖ ਖਿਅਕਿੀ 
ਸਿਰੇ ੇਅਿ ੇਖਿਨੰ ਲੱਖ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।)
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ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ : ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਖਦਦੰ ੇਹਏੋ।
ਉੱਪਰ : ਸ਼ੁਰ‑ੂਸ਼ੁਰ ੂਖਿਚ ਸਿੇਾਦਾਰ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਖਾਣਾ ਖਿਆਰ ਕਰਦ ੇਹਏੋ। 29



ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਖਦ੍ਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।

ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਗੱਦੀ ਉੱਿ ੇਬਠੈ ੇਿਾਂ ਇਕ ਿਾਰ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਚੱਲ 
ਰਹ ੇਕਮੰ‑ਕਾਜ ਦ ੇਰਲੌ‑ੇਰੱਪ ੇਕਾਰਨ ਆਪ ਰਾਿ 2:30 ਿਜ ੇਿਕ ਜਾਗਦ ੇਰਹ।ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨ ੇਦਖੇਖਆ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਸਗੰਿ ਉਸ ਿਲੇ ੇਿੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਿ ੇਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ 
ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਲਕੋ ਖਾਣ ੇਲਈ ਇਿੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖੇ 
ਕ ੇਬਹਿੁ ਦੁੱਖ ਹਇੋਆ ਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਗੰਿ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਿ ਦ ੇ2 ਜਾਂ 3 
ਿਜ ੇਿਕ ਇਿੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਆਪ ਨ ੇਬਾਅਦ ਖਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਿਾ, ‘‘1955 
ਖਿਚ ਲਗੰਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿੁ ਥੜੋ੍ਹੀ ਸੀ ਅਿ ੇਲਗੰਰ ਦਾ ਇੱਕ ੋਛਟੋਾ‑ਖਜਹਾ ਗਟੇ ਸੀ। 
ਉਸ ਿਲੇ ੇਿੀ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ ੇਜਨਮ‑ਖਦਨ ਦ ੇਭਡੰਾਰ ੇਉੱਿ ੇ2 ਲੱਖ ਦੇ 
ਲਗ‑ਪਗ ਸਗੰਿ ਡਰੇ ੇਖਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਗੰਿ ਏਨੀ ਿੱਧ ਹੁਦੰੀ ਸੀ ਖਕ 
ਰਾਿ ਦ ੇਦ ੋਿਜ ੇਿਕ ਿੀ ਸਗੰਿ ਨੂੰ ਭਜੋਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਕਮੰ ਚੱਲਦਾ ਰਖਹਦੰਾ ਸੀ। ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਕਮਰ ੇਖਿਚ ਬਚੇਨੈੀ ਨਾਲ ਸਚੋਦਾ ਰਖਹਦੰਾ ਸੀ ਖਕ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 
ਦੀ ਯਾਦ ਖਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹਈੋ ਸਗੰਿ ਦਾ ਖਕਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਖਧਆਨ ਰੱਖਖਆ ਜਾਿ।ੇ’’

ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਲਗੰਰ ਦਾ ਏਨਾ ਖਿਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਸਨ ਖਕ 
ਘੱਟ‑ੋਘੱਟ 20,000 ਲਕੋ ਇਕ ੋਪਗੰਿ ਖਿਚ ਬਠੈ ਕ ੇਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ ਅਿ ੇ50,000 
ਿਕ ਦੀ ਸਗੰਿ ਦੀ ਪਗੰਿ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਆੁਉਣ ਲਈ ਖਿਨੰ ਘਟੰ ੇਿੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਿਕਿ ਨਾ 
ਲੱਗ।ੇ ਲਗੰਰ ਦ ੇਖਿਨੰ ੇਪਾਸ ੇਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਦਸੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਿਾਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਲਗੰਰ 
ਦਾ ਖਸਰਫ਼ ਪਰੂਬ ਿੱਲ ਹੀ ਖਿਸਿਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਜੱਥ ੇਧਸੀ ਹਈੋ ਦਲਦਲੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਆਪ ਨ ੇਦਖੇਖਆ ਖਕ ਲਗੰਰ ਦ ੇਖਿਸਿਾਰ ਦਾ ਖਸਰਫ਼ ਇੱਕ ੋਿਰੀਕਾ ਹੈ 
ਖਕ ਖਾਈਆਂ ਭਰ ਕ ੇਧਰਿੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਖਦੱਿੀ ਜਾਿ।ੇ ਡਰੇ ੇਦੀ ਪ੍ਬਧੰ‑ਸਖਮਿੀ ਇਸ 
ਿਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਿੋਂ ਖਝਜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਖਕਉਂਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਖਹਸਸੂ ਹ ੋਖਰਹਾ ਸੀ ਖਕ ਖਾਈਆਂ 
ਬਹਿੁ ਚੜੌੀਆਂ ਅਿ ੇਡੂਘੰੀਆਂ ਹਨ ਅਿ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕ ੇਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਕਮੰ 
ਨਹੀਂ। ਪ੍ਬਧੰ‑ਸਖਮਿੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਚੋਦ ੇਸਨ ਖਕ ਇਹ ਕਮੰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਖਦੱਿਾ ਖਗਆ ਿਾਂ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਹਣੋ ਖਿਚ 10 ਿੋਂ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗ।ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਜਿਾਬ ਖਦੱਿਾ, 
‘‘ਇਸ ਕਮੰ ਖਿਚ ਭਾਿੇਂ 10 ਸਾਲ ਖਕਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਘੱਟ‑ੋਘੱਟ ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਸਗੰਿ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਗੇੀ।’’

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਸਖਿਸਗੰ ਖਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਖਦੱਿਾ ਖਕ ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਿੇਾ 
ਕੀਿੀ ਜਾਿਗੇੀ। ਇਸ ਸਿੇਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ‘ਖਮੱਟੀ ਦੀ ਸਿੇਾ’ ਖਕਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਖਪਆ। 
ਹਰ ਕਈੋ ਆਪਣੀ ਼ਿਾਲੀ ਟਕੋਰੀ ਨੂੰ ਖਮੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕ,ੇ ਖਸਰ ਉੱਿ ੇਚੁੱਕ ਕ ੇਖਾਈ 
ਖਿਚ ਪਾ ਖਦਦੰਾ ਸੀ।

ਖਮੱਟੀ ਦੀ ਸਿੇਾ ਖਿਚ ਲੱਗੀ ਸਗੰਿ ਦਾ ਉਿਸ਼ਾਹ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰੇ,ੇ 
ਸ਼ਾਮ ਦ ੋਿਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਣੇ ਜਾਂਦ ੇਸਨ। ਹਲੌੀ‑ਹਲੌੀ ਖਮੱਟੀ ਦੀ ਸਿੇਾ ਖਿਚ 
ਖਹੱਸਾ ਲਣੈ ਿਾਲ ੇਲਕੋਾਂ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਿਾਧਾ ਹੁਦੰਾ ਖਗਆ ਅਿ ੇਭਡੰਾਰ ੇਦ ੇਖਦਨਾਂ 
ਖਿਚ ਿਾਂ ਕਈ ਿਾਰ 10,000 ਿਕ ਸਗੰਿ ਖਮੱਟੀ ਦੀ ਸਿੇਾ ਖਿਚ ਲੱਗੀ ਖਦਖਾਈ ਖਦਦੰੀ 
ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਖਦਨਾਂ ਖਿਚ ਿੱਡ‑ੇਿੱਡ ੇਖਟੱਲ ੇ਼ਿਿਮ ਹ ੋਗਏ ਅਿ ੇਡੂਘੰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ 
ਪੱਧਰੀ ਧਰਿੀ ਖਿਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਬੱਚ‑ੇਬੁੱਢ,ੇ ਅਮੀਰ‑ਗ਼ਰੀਬ, ਿਾਕਿਿਰ ਅਿੇ 
ਕਮਜ਼ਰੋ, ਖਜਖਗਆਸ ੂਅਿ ੇਸਖਿਸਗੰੀ ਸਾਰੀ ਸਗੰਿ, ਮਢੋ ੇਨਾਲ ਮਢੋਾ ਖਮਲਾ ਕ,ੇ ਇਸ 
ਸਿੇਾ ਖਿਚ ਜਟੁ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਖਮੱਟੀ ਦੀ ਸਿੇਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਿਚ ਡਰੇ ੇਦਾ 
ਮਹੱਿਿਪਰੂਨ ਅਗੰ ਬਣ ਗਈ। 

 ਅਿੰ ਖਿਚ ਦ ੋਸਾਲ ਦ ੇਖਿਚ ਹੀ ਸਗੰਿ ਦਸ ਲੱਖ ਖਕਊਖਬਕ ਫ਼ੁੱਟ ਖਮੱਟੀ ਭਰਨ ਖਿਚ 
ਸਫਲ ਹ ੋਗਈ ਅਿ ੇਭਾਰੀ ਮਾਿਰਾ ਖਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਹ ੋਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 
ਖਦ੍ੜ੍ਹ ਖਨਸ਼ਚ ੇਅਿ ੇਸਗੰਿ ਦੀ ਸਿੇਾ ਦ ੇਫਲ‑ਰਪੂ ਹਲੌੀ‑ਹਲੌੀ ਲਗੰਰ ਦਾ ਖਿਸਿਾਰ ਹੋ 
ਖਗਆ। ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕ ੇਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਣੈ ਅਿ ੇਦਖਰਆ ਦ ੇਰਸਿਾ ਬਦਲ ਲਣੈ 
ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹਈੋ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲਣੈ ਨਾਲ ਲਗੰਰ ਪਕਾਉਣ ਅਿ ੇਸਗੰਿ ਨੂੰ 
ਖਬਠਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿੁ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਾਪਿ ਹ ੋਗਈ।
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ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ : ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਖਾਣ ੇਦਾ ਖਨਰੀਖਣ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।
ਹਠੇਾਂ : ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਸਭ ਲਕੋ ਇਕੱਠ ੇਬਠੈ ਕ ੇਖਾਣਾ ਖਾਂਦ ੇਹਏੋ।

ਇਕ ਿਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਪ੍ਬਧੰ‑ਸਖਮਿੀ ਨਾਲ ਲਗੰਰ ਦ ੇਖਿਸਿਾਰ ਦੀ ਲੜੋ 
ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਖਕਹਾ ਖਕ ਸਗੰਿ ਨੂੰ ਕਦ ੇਿੀ ਕਠਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹਣੋੀ 
ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਨ ੇ ਖਕਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਿ ਖਿਚ ਸਗੰਿ ਦੀ ਲੜੋ ਪਰੂੀ 
ਕਰਨੀ ਪਿਗੇੀ। ਆ਼ਿਰ ਅਸੀਂ ਏਥ ੇ ਖਕਸ ਕਮੰ ਲਈ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਗੰਿ ਨੂੰ 
ਇਹ ਖਕਉਂ ਕਹੀਏ, ‘ਅਸੀਂ ਿਹੁਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਆੁ ਸਕਦ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਿਸੁੀਂ 
ਏਥ ੇਨਾ ਆਇਆ ਕਰ।ੋ’ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣਿੌੀ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਗੇਾ ਅਿੇ 
ਸਗੰਿ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਆੁਉਣ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਕਰਨਾ ਪਿਗੇਾ।’’

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚੋ ਅਿ ੇਅਪਾਰ ਦਇਆ‑ਖਮਹਰ, ਲਗੰਰ 
ਖਿਚ ਇਕ ਹਰੋ ਮਹੱਿਿਪਰੂਨ ਰਪੂ ਖਿਚ ਿੀ ਸਾਹਮਣ ੇਆਈ। ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 
ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਆਪਣ ੇ ਪ੍ਭਾਿ ਨਾਲ ਡਰੇ ੇ ਖਿਚ ਇਕ ਸਮਾਖਜਕ ਬਦਲਾਓ 
ਖਲਆਉਣ ਖਿਚ ਿੀ ਸਫਲ ਹ ੋਗਏ। ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਸਗੰਿ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਪ੍ਮੇ 
ਅਿ ੇਸਮਾਨਿਾ ਦ ੇਭਾਿ ਦੀ ਖਮਸਾਲ ਬਣ ਖਗਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਖਸਰਫ਼ ਡਰੇੇ 
ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ, ਸਸੰਾਰ ਖਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲ ੇਪਰੂਨ 
ਸਿੰਾਂ‑ਮਹਾਿਮਾਂ ਦ ੇਉਪਦਸ਼ੇ ਦ ੇਮਲੂ ਖਸਧਾਂਿ ਉੱਿ ੇਆਧਾਖਰਿ ਹ।ੈ

ਲਗੰਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹ ੈਖਜੱਥ ੇਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਅਿ ੇਭਾਈ ਇਕੱਠ ੇਬਠੈ ਕ ੇਖਾਣਾ ਖਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਬਸ਼ੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧੰ ਖਕਸ ੇਿੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਿੀ ਨਾਲ ਖਕਉਂ ਨਾ 
ਹਿੋ।ੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ (1950 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ) ਸ਼ੁਰ‑ੂਸ਼ੁਰ ੂ

ਖਿਚ ਇਕ ਖਦਨ ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਗਏ ਿਾਂ ਆਪ ਇਹ ਦਖੇ ਕ ੇਬਹਿੁ ਪਰਸ਼ੇਾਨ 
ਹਏੋ ਖਕ ਭਾਰਿ ਖਿਚ ਜਾਿੀ‑ਪ੍ਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ਰੈ‑ਕਨੂੰਨੀ ਘਸ਼ੋਿ ਕਰ ਖਦੱਿ ੇਜਾਣ ਦੇ 
ਬਾਿਜਦੂ, ਲਗੰਰ ਖਿਚ ਨੀਿੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਿੀ ਦੀ ਸਗੰਿ ਿੱਖ ਬਠੈੀ 
ਹਈੋ ਸੀ ਅਿ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਿੀ ਨਾਲ ਸਬੰਖੰਧਿ ਸਮਝਣ ਿਾਲੀ 
ਸਗੰਿ ਿੱਖਰੀ ਪਗੰਿ ਖਿਚ ਬਠੈੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੀਿੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਜਾਿੀ ਦੀ ਸਗੰਿ ਖਿਚ ਬਠੈ ਗਏ। ਡਰੇ ੇਦ ੇ਼ਿਾਸ ਪ੍ਬਧੰਕ ਿੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਠੈ 
ਗਏ। ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਮੇ‑ਭਰੀ ਖਮਸਾਲ ਦ ੇਫਲ‑ਰਪੂ, ਉਸ ਖਦਨ 
ਿੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦ ੇਸਭ ਿਰਗਾਂ ਦ ੇਲਕੋ ਇਕੱਠ ੇਖਮਲ ਕ ੇਭਜੋਨ ਖਿਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਿ ੇਇਕੱਠ ੇਬਠੈ ਕ ੇਖਾਣਾ ਖਾਂਦ ੇਹਨ।

ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਿਾਧਾ ਹੁਦੰਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਲਗੰਰ ਦਾ ਹਰੋ 
ਿੀ ਖਿਸਿਾਰ ਕੀਿਾ ਖਗਆ ਹ।ੈ ਸਗੰਿ ਦੀਆਂ ਿਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਨੂੰ 
ਮੁੱਖ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ, ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਪਰਪੰਰਾ ਿੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ‑ਸਿੇਾ ਪਖਹਲੋਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਲਗੰਰ 
ਖਿਚ ਇਸ ਅਟੱਲ ਖਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਖਕ ਏਥ ੇਸਭ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰੂੀ 
ਮਾਿਰਾ ਖਿਚ ਭਜੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਨੌਂ ਕਠੋੜੀਆਂ ਖਜਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਨ ੇਮਖਹਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਾਈਆਂ ਸਨ।

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਗੱਲ ਭਾਿੇਂ ਉਨ੍ਹੀਿੀਂ ਸਦੀ ਖਿਚ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ 
ਪ੍ਬਧੰ ਦੀ ਹਿੋ ੇਜਾਂ ਖਫਰ 21ਿੀਂ ਸਦੀ ਖਿਚ ਮਜੌਦੂਾ ਸਖਿਗੁਰ ੂਬਾਬਾ ਗੁਖਰਦੰਰ ਖਸਘੰ 
ਜੀ ਦ ੇਸਖਿਸਗੰ ਖਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ 
ਦੀ ਹਿੋ,ੇ ਡਰੇ ੇਖਿਚ ਸ਼ੁਰ ੂਿੋਂ ਹੀ ਖਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਰਖੁਕਆ।

ਜਗੰ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦਸ਼ੇ ਖਿਚ ਅਸ਼ਾਂਿੀ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਿੋਂ ਬਘੇਰ ਹਏੋ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਰੇ ੇਦ ੇਦਰਿਾਜ਼ ੇਹਮਸ਼ੇਾ ਖਲੁ੍ਹ ੇਰਹ ੇਹਨ। ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਿਡੰ 
ਦ ੇਬਾਅਦ 1947 ਿੋਂ 1955 ਦ ੇਖਿਚਕਾਰ ਪਾਖਕਸਿਾਨ ਿੋਂ ਭਾਰਿ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 
ਅਿ ੇਭਾਰਿ ਿੋਂ ਪਾਖਕਸਿਾਨ ਜਾਣ ਿਾਲ ੇਪਰਿਾਰਾਂ ਨ,ੇ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਖਕਿ ੇਜਾ 
ਕ ੇਪੱਕੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਿੱਸ ਗਏ, ਏਥ ੇਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। 1980 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ ਜਦੋਂ 
ਪਜੰਾਬ ਆਿਕੰਿਾਦ ਦਾ ਬਹਿੁ ਿੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਖਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਿਲੇ ੇਿੀ ਸੈਂਕੜੇ 
ਖਹਦੰ,ੂ ਮਸੁਲਮਾਨ ਅਿ ੇਖਸਖ ਪਰਿਾਰਾਂ ਨ ੇਏਥ ੇਪਨਾਹ ਲਈ।

ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇਿਕਿ ਰਖਹਣ ਲਈ ਬਹਿੁ ਥੜੋ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਖਜਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਸਣੌ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ੇ ਖਿਚ ਥਾਂ ਖਮਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਨੂੰ 
਼ਿਸ਼ੁਖਕਸਮਿ ਸਮਝਦ ੇਸਨ। ਬਹਿੁ ੇਲਕੋ ਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਨ ਖਿਚ ਹੀ ਸੌਂਦ ੇਸਨ ਅਿੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਿ ੇਬਾਰਸ਼ ਿੋਂ ਬਚਾਉ ਦਾ ਕਈੋ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। 1900 ਈ. ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਖਿਚ ਛਟੋ ੇਸਖਿਸਗੰ ਹਾਲ ਦ ੇਨੜੇ ੇਦ ੋਮਜ਼ੰਲਾ ਇਮਾਰਿ 
ਬਣਿਾਈ ਗਈ ਜ ੋ‘ਨੌਂ ਕਠੋੜੀਆਂ’ ਦ ੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਿ 
ਦੀ ਹਠੇਲੀ ਮਜ਼ੰਲ ਖਿਚ ਪਜੰ ਅਿ ੇਉੱਪਰਲੀ ਮਜ਼ੰਲ ਖਿਚ ਚਾਰ ਕਠੋੜੀਆਂ ਸਨ, 

ਹਰ ਕਠੋੜੀ ਖਿਚ ਛ ੇ ਖਿਅਕਿੀਆਂ ਦ ੇਸਣੌ ਦੀ ਸਹਲੂਿ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਖਿਚ 
ਖਲੁ੍ਹੀਆਂ ਪੜੌੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕ ੇਦਸਿੀਂ ਕਠੋੜੀ ਿੀ ਬਣਿਾ ਖਦੱਿੀ ਗਈ।

ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਿਣ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇਗੱਦੀ ਉੱਿ ੇਬਠੈਣ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਦ ੇਦਰੌ ਖਿਚ 
ਇਹ ਛਟੋੀ‑ਖਜਹੀ ਥਾਂ ਹੀ ਡਰੇਾ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਦ ੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 
ਖਜਸ ਖਿਚ ਦ ੋਛਟੋ ੇਸਖਿਸਗੰ ਹਾਲ ਅਿ ੇਇਕ ਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਹੀ ਇਕ ਖਹੂ ਸੀ ਅਿ ੇਸਾਹਮਣ ੇਖਲੁ੍ਹਾ ਮਦੈਾਨ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਿੀ ਏਥ ੇ ਛਟੋ‑ੇਖਜਹ ੇ ਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ ਖਿਚ ਭੁਜੰ ੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ 
ਸਨ। ਖਬਜਲੀ ਦੀ ਸਹਲੂਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਸ਼ੋਨੀ ਲਈ ਖਸਰਫ਼ ਿਲੇ 
ਿਾਲੀਆਂ ਲੈਂਪਾਂ ਅਿ ੇਮਮੋ‑ਬੱਿੀਆਂ ਹੀ ਇਸਿਮੇਾਲ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਇਸ਼ਨਾਨ‑ਘਰ ਆਖਦ ਦੀ ਸਹਲੂਿ ਪ੍ਾਪਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਗੰਿ ਨਹਾਉਣ 
ਲਈ ਦਖਰਆ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਖਰਆ ਏਨਾ ਨੜੇ ੇਸੀ ਖਕ ਡਰੇ ੇਖਿਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਉਸ ਦ ੇਬਖਹ ਰਹ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂ‑ਸ਼ਾਂ ਸਣੁਾਈ ਖਦਦੰੀ ਸੀ।

ਸਨੰ 1911 ਿੋਂ 1932 ਿਕ ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਇਮਾਰਿਾਂ ਅਿ ੇਖਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਘਰ ਬਣਿਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਇਮਾਰਿਾਂ ਸਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਚ ਰਖਹਣ ਿਾਲ ੇਸਿੇਾਦਾਰ ਼ਿਦੁ ਹੀ ਕਰਦ ੇਸਨ। 
ਮਖਹਮਾਨ ਿੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਚ ਹੀ ਠਖਹਰਦ ੇਸਨ।
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ਪਰੁਾਣੀ ਅਬਾਦੀ 35



ਪਰੁਾਣ ੇਡਰੇ ੇਦ ੇਖਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਗੁਬੰਦ ਿਾਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ।
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ਖਿਰਾਸਿੀ ਚਕੌ ਿਾਲ ੇਇਖਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਪੂ।

ਵਿਰਾਸਤ ਿਾਲਾ ਚੌਕ

ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇ਼ਿਦੁ ਡਰੇ ੇਖਿਖ ੇਬਣਨ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਿਾਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ 
ਬਣਾਈ ਅਿ ੇਆਪਣੀ ਦਖੇ‑ਰਖੇ ਖਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਿਾਈ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ 
ਅਿ ੇਇਜੰੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਼ਿਦੁ ਹੀ ਖਨਰਦਸ਼ੇ ਖਦਦੰ ੇਸਨ ਅਿ ੇਹਰ ਛਟੋੀ ਿੋਂ ਛਟੋੀ ਗੱਲ ਿੱਲ 
ਖਧਆਨ ਖਦਦੰ ੇਸਨ (ਖਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿੋਂ ਪਖਹਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਸਖਿਗੁਰ ੂਕਰਦ ੇਸਨ)। 
ਅੱਜ ਡਰੇ ੇਦਾ ਖਜਹੜਾ ਸਰਪੂ ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਹ,ੈ ਸ਼ੁਰ‑ੂਸ਼ੁਰ ੂਖਿਚ ਉਸ ਦ ੇਖਿਕਾਸ ਦੀ 
ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲ ੇਅਿ ੇਆਰਕੀਟਕੈਟ ਿੀ ਼ਿਦੁ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ।

ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇ1916 ਖਿਚ ਆਪਣ ੇਖਨੱਜੀ ਼ਿਰਚ ੇਨਾਲ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦ‑ੋਮਜ਼ੰਲਾ ਼ਿਬੂਸਰੂਿ ਇਮਾਰਿ ਬਣਿਾਈ। ਇਹ ਖਿਸ਼ਸ਼ੇ ਭਿਨ ਅੱਜ 
ਿੀ ਮਜੌਦੂ ਹ।ੈ ਬਾਅਦ ਖਿਚ ਇਹ ਇਮਾਰਿ ਖਕਸ ੇਦੀ ਿੀ ਖਨੱਜੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਿਰਿੀ ਗਈ ਬਲਖਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਿਕ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਅਿ ੇਰੀਖਡਗੰ‑ਰਮੂ ਦੇ 
ਿਰੌ ’ਿ ੇਇਸਿਮੇਾਲ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਏਥੋਂ ਿਕ ਖਕ ਇਸ ਦੀ ਭਡੰਾਰ‑ਘਰ ਦ ੇਰਪੂ 
ਖਿਚ ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ‑ਕਲ ਇਸ ਖਿਚ ਸਿੇਾਦਾਰ ਠਖਹਰਦ ੇਹਨ।

ਸਨੰ 1923 ਖਿਚ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦੀ 8 x 10 ਫੁੱਟ 
ਦੀ ਕਠੋੜੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣ ੇਲਈ ਇਕ ਖਿਨੰ‑ਮਜ਼ੰਲਾ ਕਠੋੀ ਬਣਿਾਈ, ਖਜਹੜੀ 
ਪਖਹਲੋਂ ਬਣ ੇਖਹੂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹਣੁ ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਠੋੀ ਨੂੰ ਨਿਾਂ  
ਰਪੂ ਖਦੱਿਾ ਖਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਠੋੀ ‘ਖਿਰਾਸਿੀ ਚਕੌ’ ਕਹ ੇਜਾਣ ਿਾਲ ੇਇਖਿਹਾਸਕ 
ਭਾਗ ਦਾ ਼ਿਾਸ ਖਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਖਜਸ ਖਿਚ ਸਭ ਿੋਂ ਪਖਹਲਾ ਖਹੂ ਅਿ ੇਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਸਭ ਿੋਂ 
ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਨੰ 1930 ਿੋਂ 1940 ਦ ੇਖਿਚਕਾਰ ਡਰੇ ੇਖਿਚ ਸ ੌਿੋਂ ਿੱਧ ਘਰ ਬਣਿਾਏ ਗਏ, ਖਜਸ 
ਨਾਲ ਡਰੇ ੇਨ ੇਇਕ ਬਸਿੀ ਦਾ ਰਪੂ ਧਾਰ ਖਲਆ। ਖਜਨ੍ਹਾਂ ਸਖਿਸਗੰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੁਾਣੇ 
ਿਕਿ ਯਾਦ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਹੱਸ ੇਨੂੰ ‘ਪਰੁਾਣਾ ਡਰੇਾ’ ਕਖਹ ਕ ੇਪਕੁਾਰਦ ੇਹਨ।

ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਠੋੀ।

37



ਡਰੇ ੇਦਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ, ਖਜੱਥ ੇਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਆਪਣੀ ਕਠੋੀ, ਖਹੂ, 
ਠਖਹਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਮਰ ੇਅਿ ੇਦ ੋਛਟੋ ੇਸਖਿਸਗੰ ਹਾਲ ਬਣਿਾਏ ਸਨ। ਡਰੇ ੇਦੇ 
ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਦਰੌ ਦੀ ਯਾਦ ਿਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿੁ ਪ੍ਮੇ‑ਪਰੂਿਕ ਸਭੰਾਲ 
ਕ ੇਸਰੁੱਖਖਅਿ ਰੱਖਖਆ ਖਗਆ ਹ।ੈ

ਖਹੂ ਅਿ ੇਪਰੁਾਣਾ ਸਖਿਸਗੰ‑ਘਰ। ਪਰੁਾਣ ੇਸਖਿਸਗੰ‑ਘਰ ਿੋਂ ਖਦ੍ਸ਼।
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ਅਮਰੀਕਨ ਸਖਿਸਗੰੀ ਡਾ. ਜਲੂੀਅਨ ਜਾਨਸਨ ਲਈ 1930 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ ਬਣਿਾਇਆ 
ਖਗਆ ਘਰ, ਖਜੱਥ ੇਹਣੁ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਾਰ ਰਖਹਦੰਾ ਹ।ੈ

ਸ਼ੁਰ‑ੂਸ਼ੁਰ ੂਖਿਚ ਬਖਣਆ ਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ ਖਜਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਖਿਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਿਾਇਆ ਖਗਆ ਹ।ੈ
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ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਠੋੀ ਦਾ ਗਟੇ। 41



ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ 1960 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ 
ਨਿੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਨਰੀਖਣ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।

ਸੰਗਤ ਦੀ ਿਧਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਡਰੇ ੇਨੂੰ ਇਕ ਆਧਖੁਨਕ ਕਾਲਨੋੀ ਦਾ ਰਪੂ ਦਣੇ ਲਈ ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਨ ੇਸ ੌਸਾਲ ਿੋਂ 
ਿੀ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਲਗਾਿਾਰ ਸਿੇਾ ਕੀਿੀ ਹ,ੈ ਖਜਸ ਖਿਚ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ 
ਪੱਧਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਿ ੇਸਗੰਿ ਦੀ ਿਧ ਰਹੀ ਖਗਣਿੀ ਲਈ 
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਲੂਿਾਂ (ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਨਕਾਸ, ਖਬਜਲੀ ਆਖਦ) ਦਾ 
ਪ੍ਬਧੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇਦ ੇਅਰਭੰ ਿੋਂ ਅੱਜ ਿਕ ਜ ੋਿੀ ਖਿਕਾਸ ਹਇੋਆ 
ਹ,ੈ ਉਹ ਸਭ ਸਿੇਾ ਦੀ ਬਦਲੌਿ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ

ਸਨੰ 1951 ਖਿਚ ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇ ਗੁਰ‑ਗੱਦੀ ਉੱਿੇ 
ਖਬਰਾਜਮਾਨ ਹਣੋ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਅਿ ੇਪੱਕ ੇਿਰੌ ’ਿੇ 
ਡਰੇ ੇਰਖਹਣ ਿਾਲ ੇਲਕੋਾਂ ਦੀ ਖਗਣਿੀ ਖਿਚ ਲਗਾਿਾਰ ਿਾਧਾ ਹੁਦੰਾ ਖਗਆ ਅਿੇ 
ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇ ੇਦਾ ਖਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਿੀ ਬਹਿੁ ਿਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਖਰਹਾ। 
ਡਰੇ ੇਨੂੰ ਿਰਿਮਾਨ ਸਰਪੂ ਬ਼ਿਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਹੀ ਕੀਿਾ। 
ਆਪ ਨ ੇਅਖਜਹੀ ਕਾਰਜ‑ਖਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਖਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਗੰਿ ਡਰੇ ੇਖਿਖੇ 
ਚੱਲ ਰਹ ੇਸਾਰ ੇ ਖਨਰਮਾਣ‑ਕਾਰਜਾਂ ਖਿਚ ਖਹੱਸਾ ਲ ੈਸਕ।ੇ ਿਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਖਿਕਾਸ 
ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਲ, ਡਰੇ ੇਦਾ ਮਾਹਲੌ ਿੀ ਬਦਲ ਖਗਆ। ਡਰੇਾ ਇਕ ਦਰੂ‑ਦਰੁਾਡ ੇਦੇ 
ਸ਼ਾਂਿ ਖਪਡੰ ਿੋਂ ਬਦਲ ਕ ੇਚਖਹਲ‑ਪਖਹਲ ਨਾਲ ਭਖਰਆ ਇਕ ਸੁਦੰਰ ਕਸਬਾ 
ਬਣ ਖਗਆ, ਖਜਸ ਖਿਚ ਖਿੇੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਿੀ ਸੀ ਅਿ ੇਕੁਝ ਅਖਜਹੀਆਂ 
ਦਕੁਾਨਾਂ ਿੀ ਸਨ, ਖਜਨ੍ਹਾਂ ਿੋਂ ਲੜੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਮਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

1950 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜੋ ਦੀ ਪਰੂਿੀ ਅਿ ੇਗਦੰ ੇਪਾਣੀ ਦ ੇਖਨਕਾਸ ਦੇ 
ਪ੍ਬਧੰ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇ ੇਖਿਚ ਖਬਜਲੀ ਖਲਆਉਣ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਬਧੰ ਕੀਿਾ ਖਗਆ। 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਹ ੋਜਾਣ ਨਾਲ ਏਥ ੇਿੱਡ‑ੇਿੱਡ ੇਲਾਅਨ ਅਿ ੇਬਗ਼ੀਚ ੇਬਣਾਏ 
ਗਏ। ਹਲੌੀ‑ਹਲੌੀ ਸਾਰੀ ਬਸਿੀ ਫੁੱਲਾਂ, ਪਖੌਦਆਂ, ਖਬਰਛਾਂ ਅਿ ੇਹਰੀਆਂ‑ਭਰੀਆਂ 
ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਖਹਲਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰ ੇਖਬਰਛ ਅਿ ੇਪਦੌ ੇਡਰੇ ੇਦੀ 
ਨਰਸਰੀ ਖਿਚ ਹੀ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਮਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਿਰਾਂ, ਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸਾਂ ਅਿੇ 
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪਰੂੀ ਕਾਲਨੋੀ ਖਿਚ ਅਰਾਮ ਲਈ ਛਾਇਆਦਾਰ 
ਹਰ‑ੇਭਰ ੇਮਦੈਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖਕਰਿਕ ਸੁਦੰਰਿਾ ਦਾ ਿੀ ਪਰੂਾ 
ਖਧਆਨ ਰੱਖਖਆ ਖਗਆ।

1960 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ ਡਰੇ ੇਖਿਖ ੇਸਥਾਈ ਿਰੌ ’ਿ ੇਸਿੇਾ ਕਰਨ ਿਾਲ ੇਸਿੇਾਦਾਰਾਂ 
ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਿਾਏ ਗਏ। ਖਜਉਂ‑ਖਜਉਂ ਿਕਿ ਬੀਿਦਾ ਖਗਆ, ਏਥ ੇਪੱਕ ੇਿਰੌ 
’ਿ ੇਰਖਹਣ ਿਾਲ ੇਹਰੋ ਿੱਧ ਸਿੇਾਦਾਰ ਆਉਣ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 
ਆਧਖੁਨਕ ਸਹਲੂਿਾਂ ਿਾਲ ੇਕੁਝ ਹਰੋ ਘਰ ਿੀ ਬਣਿਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਖਿਦਸ਼ੇ ਿੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਖਿਚ ਿੀ ਿਾਧਾ ਹਣੋਾ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਹ ੋ ਖਗਆ। ਹਜ਼ਰੂ ਿੱਡ ੇਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ ੇਿਕਿ ਿੋਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦਸ਼ੇਾਂ ਿੋਂ ਲਕੋ 
ਆਉਣ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਗਏ ਸਨ ਪਰ 1950 ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਸਰਫ਼ ਚਾਰ 
ਕਮਖਰਆਂ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ੋਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ ਸੀ।
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ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜੰੀਨੀਅਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਕਸ਼ ੇਦਖੇਦ ੇਹਏੋ।

ਪਰੁਾਣਾ ਡਰੇਾ, ਖਜਸ ਦ ੇਸੱਜ ੇਪਾਸ ੇਨਿੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਸ ਿਕਿ ਿਕ ਸਗੰਿ ਦ ੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਬਹਿੁੀਆਂ ਸਹਲੂਿਾਂ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡਰੇ ੇਖਿਖ ੇਖਬਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰ ਿਾਂ ਹ ੋਖਗਆ ਸੀ ਪਰ ਖਬਜਲੀ ਘਟ 
ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ; ਪਾਣੀ ਲਈ ਟਟੂੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰੇ‑ਸਾਰ 
ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਮਖਰਆਂ ਖਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁਚੰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1955 ਦ ੇਨੜੇੇ 
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਿ ੇਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿੋਂ ਡਰੇ ੇਖਿਚ ਹਰੋ ਿੱਧ ਖਜਖਗਆਸੂ 
ਆਉਣ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਗਏ। 1960 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਖਿਚ ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ ੇਖਿਦਸ਼ੇਾਂ 
ਦ ੇਸਖਿਸਗੰ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਦਸ਼ੇ ਿੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਖਿਚ ਹਰੋ 
ਿਾਧਾ ਹ ੋਖਗਆ। 1965 ਦ ੇਨੜੇ ੇਪਰਖਕਰਿਕ ਸੁਦੰਰਿਾ ਿਾਲ ੇਖਲੁ੍ਹੇ ਮਦੈਾਨ ਖਿਚ 
ਇਟੰਰਨਸ਼ੈਨਲ ਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ ਬਣਿਾਇਆ ਖਗਆ। ਇਸ ਖਿਚ ਛੱਿੀ ਕਮਰੇ 
ਸਨ। ਹਰ ਕਮਰ ੇਦ ੇਨਾਲ ਬਾਥਰਮੂ ਿੀ ਸੀ। ਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ ਖਿਚ ਬਠੈ ਕ ੇਖਾਣਾ 
ਖਾਣ ਿਾਲਾ ਇਕ ਹਾਲ, ਮੀਖਟਗੰ‑ਰਮੂ, ਦਫ਼ਿਰ ਅਿ ੇ ਧਬੋੀ ਦੀ ਸਹਲੂਿ ਿੀ 
ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਿੀਹਿੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਿੋਂ ਹੀ ਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ, ਸ਼ੈ ੱਡ, ਸਰਾਿਾਂ, ਖਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਘਰਾਂ ਅਿ ੇਇਸ਼ਨਾਨ‑ਘਰਾਂ ਆਖਦ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਬਗ਼ਰੈ ਰਕੁ ੇਲਗਾਿਾਰ ਚੱਲ 
ਖਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਸ਼ੁਰ ੂ ਖਿਚ ਡਰੇ ੇ ਖਿਖ ੇ ਅਕੱਮਡੋਸ਼ੇਨ ਖਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਮ‑ਮਾਿਰ ਸਹਲੂਿ ਸੀ। 
ਸਖਿਸਗੰ ਘਰ ਦ ੇ ਦਸੂਰ ੇ ਪਾਸ ੇ ਇਕ ਿੱਡ ੇ ਬੜੋ੍ਹ ਦ ੇ ਖਬਰਛ ਹਠੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇ, 
ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕ ੇਅਕੱਮਡੋਸ਼ੇਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ ੇਗਸੈਟ‑ਹਾਊਸ 
ਖਿਚ ਜਾਂ ਖਕਸ ੇਡਰੇਾ‑ਖਨਿਾਸੀ ਦ ੇਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਮਲਦੀ ਿਾਂ ਸਗੰਿ ਖਕਸੇ 
ਬਰਾਮਦ,ੇ ਫੁੱਟ‑ਪਾਥ ਜਾਂ ਖਕਸ ੇਖਲੁ੍ਹੀ ਥਾਂ ’ਿ ੇਖਬਸਿਰਾ ਖਿਛਾ ਕ ੇਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 
ਅੱਜ ਇਸ ਖਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਆਧਖੁਨਕ ਦਫ਼ਿਰ ਹ,ੈ ਖਜਹੜਾ 24 ਘਟੰ ੇਖਲੁ੍ਹਾ 
ਰਖਹਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਫ਼ਿਰ ਖਿਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਖੰਪਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 
ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸੇਿਾਦਾਰ ਸਾਰ ੇਸਸੰਾਰ ਿੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਿ ਨੂੰ ਬਹਿੁ 
ਸਚੁੱਜ ੇਅਿ ੇਨਮੇ‑ਪਰੂਿਕ ਢਗੰ ਨਾਲ ਅਕੱਮਡੋਸ਼ੇਨ ਖਦਦੰ ੇਹਨ।

ਖਨਰਸਦੰਹੇ ਹਣੁ ਡਰੇ ੇਖਿਚ ਰਖਹਣ ਲਈ ਬਹਿੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹ ੈਅਿ ੇਏਥ ੇਪਖਹਲੋਂ ਦੇ 
ਮਕੁਾਬਲ ੇ’ਿ ੇਬਹਿੁ ਿੱਧ ਸਹਲੂਿਾਂ ਪ੍ਾਪਿ ਹਨ, ਪਰ ਸਗੰਿ ਦੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ 
ਪ੍ਬਧੰ ਖਪੱਛ ੇਮਿੰਿ ਅੱਜ ਿੀ ਓਹੀ ਹ ੈਜ ੋਸ਼ੁਰ ੂਖਿਚ ਸੀ — ਸਗੰਿ ਦ ੇਅਰਾਮ ਅਿੇ 
ਸਹਲੂਿ ਬਾਰ ੇਪਰੂਾ ਖਧਆਨ ਰੱਖਖਆ ਜਾਿ ੇਿਾਂ ਜ ੋਏਥ ੇਆਏ ਲਕੋ ਖਨਸ਼ਖਚਿੰ ਹੋ 
ਕ ੇਆਪਣ ੇਰਹੂਾਨੀ ਉਦਸ਼ੇ ਿੱਲ ਖਧਆਨ ਦ ੇਸਕਣ। 
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‘‘ਮਨੈੂੰ ਦੱਖਸਆ ਖਗਆ ਹ ੈਖਕ ਬਾਬਾ ਜਮੈਲ ਖਸਘੰ ਜੀ ਦ ੇਏਥ ੇਆਉਣ ਿੋਂ ਪਖਹਲੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਜ ੋਬਾਹਰੋਂ ਦਖੇਖਆਂ 
ਕਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਖਿਚ ਕਮਾਈ ਿਾਲਾ ਫ਼ਕੀਰ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਏਧਰੋਂ‑ਓਧਰੋਂ ਇੱਟਾਂ‑ਰੜੋ ੇਖਲਆ ਕ ੇਉਸ 

ਥਾਂ ਢਰੇੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਖਹਦੰਾ ਸੀ ਖਜੱਥ ੇਅੱਜ ਡਰੇਾ ਅਬਾਦ ਹ।ੈ ਲਕੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਨਾ‑ਕਮਲਾ ਕਖਹਦੰ ੇਸਨ। 
ਜ ੇਕਈੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਖਕ ਬਾਬਾ ਿੂ ੰਇਹ ਕੀ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈਂ ਿਾਂ ਉਹ ਰਕੁ ਕ ੇਜਿਾਬ ਖਦਦੰਾ, ‘ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਖਦਨ 

਼ਿਬੂ ਫਲ‑ੇਫੁੱਲਗੇੀ। ਏਥ ੇਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣਨਗ ੇਅਿ ੇਏਥ ੇਸ਼ਖਹਰ ਖਜਨੰੀ ਰਣੌਕ ਹਿੋਗੇੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਨਾਂ 
ਖਿਚ ਏਥ ੇਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਅਸਲੋਂ ਉਜਾੜ ਅਿ ੇਸੁਨੰਸਾਨ ਸੀ।’’

ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਿਣ ਖਸਘੰ ਜੀ
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ਡੇਰਾ ਇਕ ਅਨੁਭਵ
•

‘‘ਡੇਰਾ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਕਸਿਾ ਹੈ; ਹਮਦਰਦੀ, 
ਵਮਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ੇਮ ਹੀ ਏਥੋਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। 

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਵਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ – ਭੇਦ‑ਭਾਵ ਦੇ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਵਚ ਡੇਰਾ 

ਆਪਸੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ੇਰਨਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ; ਸਵਾਰਥ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਵਚ ਡੇਰਾ ਸਵਾਰਥ‑ਰਵਹਤ 
ਸੇਵਾ‑ਭਾਵ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਹੈ; ਵਿੱਚੋਤਾਣ, ਦਸ਼ੁਮਣੀ, 
ਿੇਵਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਈਰਿਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 

ਵਵਚ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਵਿਆਤ‑ਰਪੂ ਹੈ।’’
ਦੀਵਾਨ ਦਵਰਆਈ ਲਾਲ ਕਪੂਰ, ‘ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ�ਰਗ’



ਸਵਤਸਗੰ ਲਈ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ ਡਰੇ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਦਾ 
ਵਹੱਸਾ ਿਣਨਾ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਦੀ ਵਨੱਜੀ ਅਨਭੁਵ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਸਝੋੀ 
ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਗੱਡੀਆਂ, ਿੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮਟੋਰ‑ਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ 
ਦਆੁਰਾ ਅਤ ੇਪਦੈਲ ਚੱਲ ਕ ੇਲੱਿਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਚ ਸਗੰਤ ਏਥ ੇਪਹੁਚੰਦੀ 
ਹ।ੈ ਿਗ਼ਰੈ ਵਕਸ ੇਹਫੜਾ‑ਦਫੜੀ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਦ ੇਸਭ ਨੂੰ ਡਰੇ ੇਵਵਚ ਕੁਝ ਵਦਨ 
ਠਵਹਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ 
ਨਵੇਂ‑ਪਰੁਾਣ ੇਵਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਵਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ੇਦਵੇਿਆਂ ਡਰੇਾ ਸੁਦੰਰ ਅਤ ੇਸਚੁੱਜ ੇ ਪ੍ਿਧੰ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਸਿਾ 
ਵਦਿਾਈ ਵਦਦੰਾ ਹ ੈਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਿਰੀ ਿਾਸੀਅਤ ਵੀ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇਦੀ 
ਯਜੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਣਾਈ ਗਈ ਹ ੈ ਵਕ ਅਚਾਨਕ ਪਜੰਾਹ ਤੋਂ ਸ ੌ ਗੁਣਾ ਵਧ 
ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਵੀ, ਿਗ਼ਰੈ ਵਕਸ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਅਤ ੇਰਲੌ‑ੇਰੱਪ ੇਦ ੇਿਹਤੁ 
ਸਵਹਜ‑ਰਪੂ ਵਵਚ ਏਥ ੇਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਡਰੇ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਹਤੁੀ ਸਗੰਤ ਰਲੇ‑ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ 
ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਲੇਵ ੇਵਵਭਾਗ ਸਵਤਸਗੰ ਦ ੇਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਿਧੰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਵਿਆਸ ਵਵਿ ੇਰਕੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 
ਵਵਚ ਵਾਧ ੂ ਡੱਿ ੇ ਜੜੋ ਵਦੱਤ ੇ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਡਰੇ ੇ ਨ ੇ ਭਾਰਤੀ ਰਲੇ‑ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ 
ਵਿਆਸ ਸਟਸ਼ੇਨ ਨੂੰ ਵਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਮੰਵੇਾਰੀ ਲਈ ਹ।ੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨ ੇਡਰੇ ੇਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਰਲੇ‑ਟ੍ਕੈ ਦ ੇਉੱਪਰ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸ ੇਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲੁ ਿਣਵਾਇਆ ਹ।ੈ ਮੁੱਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 
ਇਕ ਿਾਈਪਾਸ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯਜੋਨਾ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਵਿਆਸ ਕਸਿ ੇਉੱਤ ੇਭਾਰੀ 
ਸਗੰਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵ ੇਅਤ ੇਸਵਤਸਗੰ‑ਭਡੰਾਵਰਆਂ ਦ ੇਿਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਗੰਤ 
ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਡਰੇ ੇਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਵੈਫ਼ਕ ਵਨਰਵਵਘਨ 
ਚੱਲਦਾ ਰਹ।ੇ

ਡਰੇ ੇਵਵਚ ਵੱਿ‑ਵੱਿ ਵਦਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਲਈ ਵਤਨੰ ਗਟੇ ਹਮਸ਼ੇਾ 
ਿਲੁ੍ਹ ੇਰਵਹਦੰ ੇਹਨ। ਦ ੋਗਟੇਾਂ ਦ ੇਨੜੇ ੇਿੱਸਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਵਕਗੰ ਦਾ 
ਪ੍ਿਧੰ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਵਚ ਤਕਰੀਿਨ 18,300 ਵਾਹਨ ਿੜ੍ਹ ੇਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਡਰੇ ੇਪਹੁਚੰਣ ’ਤ ੇਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੁੱਵਿਆ‑ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਨ 
ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਇਲਕੈਟ੍ਾਵਨਕ ਉਪਕਰਣ ਵਜਵੇਂ ਮਿੋਾਈਲ 
ਫ਼ਨੋ, ਕਮੈਰ,ੇ ਆਈ‑ਪਾੱਡ, ਐਮ.ਪੀ. 3 ਪਲਅੇਰ ਅਤ ੇਲਪੈਟਾਪ ਆਵਦ ਅਦੰਰ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹਣੋ ਵਾਲ ੇ ਦਰਵਾਜ਼ ੇ ਉੱਤ ੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰੇ ੇ ਤੋਂ 
ਵਾਪਸ ਜਾਂਦ ੇਸਮੇਂ ਏਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਜ ੋਲਕੋ ਅਕੱਮਡੋਸ਼ੇਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨ ੇਪਵਹਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਦੰ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਰਵਜਸਟ੍ਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਕਸ ੇਹਸੋਟਲ ਜਾਂ ਸਰਾਂ ਵਵਚ ਠਵਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਜ ੋਲਕੋ ਿਵੁਕਗੰ ਕਰਵਾਏ ਿਗ਼ਰੈ ਡਰੇ ੇਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ ’ਤ ੇਭਾਰਤ 
ਦ ੇਪੇਂਡੂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੇਾਂ ਵਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ੈ ੱਡ 
ਹਨ; ਹਰ ਸ਼ੈ ੱਡ ਵਵਚ 7000 ਤੋਂ 11000 ਤਕ ਲਕੋ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਵਹ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਡਰੇ ੇਆਉਣ ਵਾਲ ੇਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਿਹਤੁ ਅਸਚਰਜ 
ਭਵਰਆ ਵਦ੍ਸ਼ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ: ਡਰੇ ੇਵਵਚ ਸਗੰਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਪਰ ਸਭ ਲਕੋ 
ਠੀਕ ਢਗੰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣ ੇਵਿਸਤਰ ੇਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ 
ਵੀ ਮਵੋਢਆਂ ਉੱਤ ੇਚੁੱਕ ਕ,ੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪਦੈਲ ਹੀ ਠਵਹਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ 
ਤਰੁ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।
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ਵਿਆਸ ਸਟਸ਼ੇਨ ’ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਕ ੇਡਰੇ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੱਸਾਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹਦ ੇਹਏੋ।
51
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ਡਰੇ ੇਦਾ ਇਕ ਗਟੇ।
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ਡਰੇ ੇਦਾ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਣਾਇਆ ਵਗਆ 
ਹ ੈਵਕ ਭਾਰੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ 
ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਤਸਗੰ ਪਡੰਾਲ ਵੱਲ ਆ‑ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਉਂ ਵੀ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਡਰੇ ੇਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਡੰਾਲ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਿਹਤੁ ਸਾਰੀ ਸਗੰਤ ਕਾਰਾਂ, ਿੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, 
ਟਰਕੈਟਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਟਰਾਂ ਉੱਤ ੇਡਰੇੇ 
ਪਹੁਚੰਦੀ ਹ।ੈ
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ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਰਾਂ ਵਵਚ ਠਵਹਰਨ ਲਈ ਿਵੁਕਗੰ।

57



58 ਡੇਰਾ ਇਕ ਅਨੁਭਵ • ਡੇਰੇ ਵਵਚ ਆਮਦ



ਡਰੇ ੇਪਹੁਚੰਣ ’ਤ ੇਸਰੁੱਵਿਆ‑ਜਾਂਚ। 59



ਮੋਿਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਅਤ ੇਇਲਕੈਟ੍ਾਵਨਕ  
ਉਪਕਰਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਭਡੰਾਰ ੇ ਦ ੇ ਵਕਤ ਲਗ‑ਪਗ 3,500 ਸਵੇਾਦਾਰ ਵੱਿ‑ਵੱਿ ਗਟੇਾਂ ਤੋਂ ਸਗੰਤ ਨੂੰ 
ਪਡੰਾਲ ਵਵਚ ਭਜੇਣ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦ ੇ ਿਾਕੀ ਵਦਨਾਂ ਵਵਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟ ਕ ੇ 150 ਤਕ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਗੰਤ ਨੂੰ 
ਇਲਕੈਟ੍ਾਵਨਕ ਮਟੈਲ ਡੀਟਕੈਟਰ ’ਚੋਂ ਲਘੰ ਕ ੇਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਕਮੈਰ,ੇ ਮੋਿਾਈਲ 
ਫ਼ਨੋ ਆਵਦ ਇਲਕੈਟ੍ਾਵਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇ ੇਦ ੇਅਦੰਰ ਵਲਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹ।ੈ 
ਸਰੁੱਵਿਆ‑ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਪਡੰਾਲ ਵਵਚ ਿਠੈਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਿੀਿੀਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈਆਂ ਦ ੇਿਠੈਣ ਲਈ ਵੱਿ‑ਵੱਿ ਥਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਹ।ੈ 
ਸਵਤਸਗੰ ਸ਼ੁਰ ੂਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰ ੇਪਡੰਾਲ ਵਵਚ ਘੁਮੰ ਕ ੇਦੇਿਦ ੇਹਨ 
ਵਕ ਕਈੋ ਵਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਦਿਾਈ ਦ ੇ ਵਰਹਾ। ਸਾਰ ੇਸਵਤਸਗੰ‑ਪਡੰਾਲ ਵਵਚ 
ਕਈ ਫ਼ਸਟ‑ਏਡ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਡੰਾਲ ਦ ੇਨੜੇ ੇਹੀ ਿਹਤੁ 
ਵੱਡ‑ੇਵੱਡ ੇਸਾਫ਼‑ਸਥੁਰ ੇਸ਼ਚੌਾਲ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੀਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਵੁਵਧਾ ਹ।ੈ

ਮਡੰ‑ਪਡੰਾਲ ਦ ੇਗਟੇ ਉੱਤ ੇਸਰੁੱਵਿਆ ਦਾ ਪ੍ਿਧੰ। 61
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ਸਵਤਸਗੰ ਲਈ ਜਾਂਦ ੇਹਏੋ। 63
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ਸਵਤਸਗੰ ਲਈ ਜਾਂਦ ੇਹਏੋ ਰਸਤ ੇਵਵਚ। 65
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ਵੱਿ‑ਵੱਿ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਤਸਗੰ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸਗੰਤ। 67



ਮਡੰ‑ਪਡੰਾਲ ਵਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹ ੋਰਹ ੇਭਾਈ।
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ਸਵਤਸਗੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ: ‘ਸਵਤ (ਸੱਚ) ਦਾ ਸਗੰ’ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਿਾਰ ੇਚਰਚਾ। 
ਡਰੇ ੇਵਵਿ ੇਹਣੋ ਵਾਲ ੇਸਵਤਸਗੰ ਵਵਚ ਸਵਤਗੁਰ ੂਖ਼ਦੁ ਜਾਂ ਕਈੋ ਸਵਤਸਗੰ‑ਕਰਤਾ 
ਸਤੰਾਂ ਦ ੇਉਪਦਸ਼ੇ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਵਵਚ ਉਸ ਪਰਮ‑ਸੱਚ 
ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹ।ੈ ਵਜਹੜ ੇਜੀਵ 
ਨਾਮ‑ਦਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ‑ਵਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ 
ਸਤੰ‑ਮਤ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਨਯਮਾਂ 
ਵਵਚ ਵਸ਼ੈਨ ੋਭਜੋਨ ਉੱਤ ੇਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੀਲ ੇਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਹਜ਼ੇ ਕਰਨਾ 
ਅਤ ੇਵਨਰਮਲ ਸਦਾਚਾਵਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਤਸਗੰ‑ਕਰਤਾ 
ਕਦ ੇਸਤੰਾਂ ਦੀ ਿਾਣੀ ਅਤ ੇਧਰਮ‑ਗ੍ਥੰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਏ ਹਵਾਵਲਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦ ੇਕਥਾਵਾਂ 
ਅਤ ੇ ਵਦ੍ਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਆੁਰਾ; ਕਦ ੇਦਲੀਲ ਭਰ ੇਢਗੰ ਨਾਲ ਅਤ ੇਕਦ ੇਹਸਾਉਣੇ 

ਲਵਹਜ ੇਵਵਚ ਏਨ ੇਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਸਵਤਸਗੰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਅਨਪੜ੍ਹ 
ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਲ ੈ ਕ ੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਸੱਵਿਆ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਵਦਵਾਨ ਵੀ 
ਸਵਹਜ ੇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਨਜੌਵਾਨ ਮੁਡੰ‑ੇਕੁੜੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਿਜ਼ਰੁਗ, ਭਾਈ ਅਤ ੇਿੀਿੀਆਂ, ਵਕਸਾਨ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰ, ਸਭ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਇਹ ਉਪਦਸ਼ੇ ਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਜ ੋਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਪ੍ਮੇ 
ਦੀ ਵਸੱਧੀ‑ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਸੰਾਰ ਦ ੇਸਭ ਧਰਮਾਂ 
ਵਾਂਗ ਸਤੰਮਤ ਵੀ ਇਸ ਵਸਧਾਂਤ ਉੱਤ ੇਿੜ੍ਹਾ ਹ ੈ ਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਮੇ ਦਾ ਰਪੂ 
ਹ।ੈ ਸਭ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੰਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਸਭ ਜੀਵ ਭਜਨ‑ਵਸਮਰਨ 
ਦਆੁਰਾ ਅਦੰਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਮਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਵਪਛਲ ੇਪਨੰ ੇ’ਤੇ : 1980 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਵਵਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਵਸਘੰ ਜੀ ਸਵਤਸਗੰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਉੱਪਰ : ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਵਤਸਗੰ।

ਡਰੇ ੇਵਵਿ ੇਹਰ ਰਜ਼ੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਵਚ ਸਵਰੇ ੇਸਵਤਸਗੰ ਜ਼ਰਰੂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਾਰਸ਼ 
ਹਵੋ ੇਜਾਂ ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ ਹਵੋ ੇਜਾਂ ਸਰਦੀ, ਸਵਤਸਗੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਵਚ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ 
ਜਦੋਂ ਸਵਤਗੁਰ ੂਡਰੇ ੇਤੋਂ ਿਾਹਰ ਗਏ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਤਾਂ ਸਵਤਸਗੰ ਵਵਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਕੋ 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, ਪਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਵਤਸਗੰਾਂ ਦਰੌਾਨ ਦਸ਼ੇ‑ਵਵਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੱਿਾਂ ਵਵਚ 
ਆਈ ਸਗੰਤ ਨਾਲ ਮਡੰ‑ਪਡੰਾਲ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਵਤਸਗੰ ਰਜ਼ੋ ਹੁਦੰਾ 
ਹ,ੈ ਅਸਲ ਵਵਚ ਸਵਤਸਗੰ ਡਰੇ ੇਦ ੇਵਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹ।ੈ ਸੱਚ ਪੁੱਛ ੋਤਾਂ ਡਰੇ ੇਦੀ 
ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਆਧਾਰ ਹੀ ਸਵਤਸਗੰ ਹ।ੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਦੇ 
ਵਦਨ‑ਰਾਤ ਸਵੇਾ ਵਵਚ ਲੱਗ ੇਰਵਹਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਵਤਸਗੰ ਹੀ ਹ।ੈ ਸਵਤਸਗੰ 
ਤੋਂ ਿਗ਼ਰੈ ਡਰੇ ੇਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
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ਮਡੰ‑ਪਡੰਾਲ ਦਾ ਸਵਤਸਗੰ ਸ਼ੈ ੱਡ ਿਹਤੁ ਵਵਸ਼ਾਲ ਹ।ੈ ਇਹ ਚਾਰ ੇਪਾਵਸਓਂ ਿਲੁ੍ਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ 
ਦੀ ਛੱਤ ਸਟੀਲ ਦ ੇਹਲਕ ੇਸਪਸੇ‑ਫ਼੍ਮੇ ਨਾਲ ਿਣਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਵਵਚ ਪਜੰ ਲੱਿ ਤਕ 
ਸਗੰਤ ਿਠੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਲੜੋ ਪਣੈ ’ਤ ੇਿਠੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਵਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਸ਼ੈ ੱਡ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ ਗਹੋ‑ੇਵਮੱਟੀ ਨਾਲ ਵਲੱਵਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਭਾਰਤ ਵਵਚ ਗਹੋ‑ੇਵਮੱਟੀ 
ਦ ੇਲਪੇਣ ਨੂੰ ਵਕਰਮ‑ਨਾਸ਼ਕ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਤਾ ਅਤ ੇਗਰਮੀ‑ਸਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਰਕੋਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੰਦ ੇਹਏੋ, ਪ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਫ਼ਰਸ਼ ਵੱਡ‑ੇਵੱਡ ੇਟਾਟਾਂ 
ਨਾਲ ਢੱਕ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮਸੌਮ ਵਵਚ ਪੱਿ ੇਸ਼ੈ ੱਡ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤ ਵਵਚ ਫਆੁਰ ੇਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਿਰਸ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਫ਼ਆੁਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠਡੰਾ ਰੱਿਦੀ ਹ।ੈ
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ਮਡੰ‑ਪਡੰਾਲ ਦਾ ਇਕ ਵਦ੍ਸ਼। 77



‘‘ਸਵਤਸਗੰ ਦਾ ਮਤੰਵ ਵਸਰਫ਼ ਸਾਡ ੇਭਰਸੋ ੇਅਤ ੇਭਜਨ‑ਵਸਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਿਤੂ 
ਿਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਅਵਜਹਾ ਮਾਹਲੌ ਪਦੈਾ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਵਚ ਅਸੀਂ 

ਭਜਨ‑ਵਸਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਨ ਵਵਚ ਕਈੋ ਸ਼ਕੰਾ, ਭਰਮ, ਕਈੋ ਸਵਾਲ 
ਜਾਂ ਦਵੁਿਧਾ ਹਵੋ ੇਤਾਂ ਸਵਤਸਗੰ ਵਵਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸਭ ਸ਼ਕੰੇ 
ਨਵਵਰਤ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਹਰ ਅੜਚਨ ਦਰੂ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਵਤਸਗੰ ਵਨਰੀ‑ਪਰੁੀ 
ਧਾਰਵਮਕ ਰਹ‑ੁਰੀਤ ਜਾਂ ਿਾਹਰਮਿੁੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਸਵਤਸਗੰ ਵਵਚ 
ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਜ ੋਇਕ‑ਦਜੂ ੇਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਭਰਸੋਾ ਪੱਕਾ ਹਵੋ,ੇ 
ਅਸੀਂ ਇਕ‑ਦਜੂ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਇਕ‑ਦਜੂ ੇਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਣੀਏ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਭਜਨ‑ਵਸਮਰਨ ਵਵਚ ਿਹਤੁ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹ।ੈ’’

ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਵਸਘੰ ਜੀ
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ਉੱਪਰ ਿੱਿ ੇਪਾਸ ੇ: ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨ ਦੇਿਦੀ ਹਈੋ ਸਗੰਤ।
ਹਠੇਾਂ ਿੱਿ ੇਪਾਸ ੇਅਤ ੇਇਸ ਪਨੰ ੇਉੱਤ ੇ: ਸਵਤਸਗੰ ਦ ੇਨਾਲ‑ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਨਵੁਾਦ।

ਲੱਿਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਚ ਆਈ ਸਗੰਤ ਪਡੰਾਲ ਵਵਚ ਵਜੱਥ ੇਮਰਜ਼ੀ ਿਠੈੀ ਹਵੋ,ੇ ਅਤੀ ਆਧਵੁਨਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲ ੇਸਾਊਂਡ‑ਵਸਸਟਮ ਦਆੁਰਾ ਸਵਤਸਗੰ ਸਣੁ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ 
26 ਵੱਡੀਆਂ‑ਵੱਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤ ੇਸਵਤਗੁਰ ੂਦ ੇਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸਵਤਸਗੰ ਸ਼ੁਰ ੂਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਲੋਂ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਵਵਵਸ਼ਆਂ 
ਨਾਲ ਸਿੰਵੰਧਤ ਛਟੋੀ‑ਵਜਹੀ ਵਫ਼ਲਮ ਵਦਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਵਜਵੇਂ ‘ਅਗੰ‑ਦਾਨ’, ‘ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦਓ’ ਆਵਦ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਮੰਵੇਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿਾਰ ੇਅਵਹਸਾਸ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਸਵਤਸਗੰ ਦ ੇਨਾਲ‑ਨਾਲ ਵਨਪੁਨੰ ਅਨਵੁਾਦ ਕਰਤਾ ਅਗ੍ੰਜ਼ੇੀ, ਫ੍ੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਸਪਵੈਨਸ਼, ਚਕੈ ਆਵਦ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਚ ਇਸ ਦਾ 
ਅਨਵੁਾਦ ਕਰਦ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।

83



ਸਾਲ ਵਵਚ ਕੁਝ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਵਤਸਗੰਾਂ ਦਰੌਾਨ 
ਦਪੁਵਹਰ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦ ੇ ਉਮਰ 
ਦ ੇ ਯੁਵਕ‑ਯੁਵਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ‑ਜਵਾਿਾਂ ਦਾ 
ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਲਕੋ ਿਾਿਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਈੋ 
ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਸਿੰਧੰ ਸਤੰ‑ਮਤ ਜਾਂ ਸਤੰਮਤ ਦੀ ਰਵਹਣੀ ਨਾਲ ਹਣੋਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਭਰਆੂਂ ਅਤ ੇਮਵੁਟਆਰਾਂ ਦੇ 
ਸਵਾਲ ਿਹਤੁ ਵਨਰਛਲ ਅਤ ੇਵਹਰਦ ੇਦੀ ਡੁਘੰਾਈ ’ਚੋਂ 
ਉਪਜ ੇ ਹੁਦੰ ੇ ਹਨ। ਿਹਤੁ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਆਧਵੁਨਕਤਾ 
ਵੱਲ ਵਧਦ ੇਜਾ ਰਹ ੇਸਮਾਜ ਵਵਚ, ਿਹਤੁ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ 
ਸਮਾਵਜਕ ਅਤ ੇਆਰਵਥਕ ਪਵਰਵਰਤਨ ਆ ਰਹ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਇਹ ਨਜੌਵਾਨ ਸਤੰਮਤ ਅਨਸੁਾਰ ਜੀਵਨ ਵਵਚ 
ਤਾਲ‑ਮਲੇ ਵਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 
ਸਵਤਗੁਰ ੂਵਦਆਲ ੂਹੁਦੰ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਗੱਲ ਿਗ਼ਰੈ ਵਕਸ ੇ ਵਝਜਕ ਦ ੇਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਿਾਿਾ ਜੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਹਤੁ ਵਪਆਰ ਨਾਲ 
ਜਵਾਿ ਵਦਦੰ ੇਹਨ, ਉਹ ਕਦ ੇਹਾਸ‑ੇਠੱਠ ੇਦ ੇਲਵਹਜੇ 
ਵਵਚ ਅਤ ੇਕਦ ੇਿਹਤੁ ਗੂੜ੍ਹ‑ਗਭੰੀਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਲਕੁਲ 
ਸਵਹਜ‑ਢਗੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਵਦਦੰ ੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਯੁਵਕ 
ਅਤ ੇ ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ‑ਜਵਾਿਾਂ ਦ ੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ 
ਵਵਚ ਿਾਿਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣ ੇਸ਼ਿਦ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕੌਾ 
ਵਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਮੱਠੀਆਂ‑ਵਪਆਰੀਆਂ 
ਵਨਰਛਲ ਸਰੁਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਗੰਤ ਭਾਵਕੁ ਹ ੋਜਾਂਦੀ 
ਹ ੈਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਨਤੇਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅਥਰ ੂਵਗ ਤਰੁਦ ੇਹਨ।
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ਯੁਵਕ ਅਤ ੇਯੁਵਤੀਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦ ੇਹਏੋ ਅਤ ੇਸ਼ਿਦ ਗਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਵਤਸਗੰ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਦ ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁਦੰ ੇ ਹੀ ਡਰੇਾ ਇਕਦਮ ਖ਼ਾਲੀ ਹਣੋਾ 
ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਗੰਤ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਇੋਆ ਸਮਾਨ, ਮਿੋਾਈਲ 
ਆਵਦ ਵਾਪਸ ਲ ੈਕ,ੇ ਆਪਣ ੇਪਰਵਾਰ ਸਵਹਤ, ਆਪ‑ੋਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਵਜਉਂ ਹੀ ਸਗੰਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਲਕੋ ਿੱਸਾਂ, 
ਰਲੇ‑ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਜਸ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦਆੁਰਾ ਆਏ ਸਨ, ਓਸ ੇਪਾਸ ੇਜਾਂਦ ੇ ਹਏੋ 
ਵਦਿਾਈ ਵਦਦੰ ੇ ਹਨ। ਸਗੰਤ ਡਰੇ ੇ ਤੋਂ ਰਹੂਾਨੀ ਖ਼ਰੁਾਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਕ ੇ ਡਰੇ ੇ ਦੀ 
ਚਾਰ‑ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਆਪ‑ੋਆਪਣੀ ਜੀਵਨ‑ਧਾਰਾ ਵਵਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ 
ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਵਤਸਗੰ ਵਵਚ ਸਣੁ ੇਸਤੰਾਂ ਦ ੇਉਪਦਸ਼ੇ ਿਾਰ ੇਹਰੋ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੰਤ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਮਨੇ‑ਗਟੇ ਦ ੇਨੜੇ ੇਮਿੋਾਈਲ ਵਨੈ 
ਵਵਚ ਿੁੱਕ ਸਟਾਲ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਡਰੇ ੇਵਵਚ ਆਉਂਦ ੇਹਏੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦ ੇਹਏੋ 
ਸਗੰਤ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤੁਾਿਕ ਪਸੁਤਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕ।ੇ
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ਡਰੇ ੇ ਵਵਖ ੇਸਗੰਤ ਲਈ ਭਜੋਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਬਧੰ ਹ?ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ 
ਇਹ ਹ ੈਵਕ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਅਰਾਿ ਨਾਲ ਸਾਫ਼‑ਸਥੁਰਾ ਖਾਣਾ 
ਖਆੁਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ ੈਵਕ ਿੁੱਖ ਤਰੌ ’ਤ ੇਲਗੰਰ ਹੀ 
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਖਆੁਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹ,ੈ ਵਜੱਥ ੇਹਰ ਆਉਣ 
ਵਾਲ ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭਜੋਨ ਖਆੁਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਇਕ ਵਾਰ 
50,000 ਵਵਅਕਤੀ ਇਕੱਠ ੇਬਠੈ ਕ ੇਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਲਗੰਰ 24 ਘਟੰੇ 
ਚੱਲਦਾ ਰਵਹਦੰਾ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਰਜ਼ੋ ਚਾਹ, ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦਪੁਵਹਰ ਅਤ ੇਰਾਤ ਦਾ ਭਜੋਨ 
ਖਆੁਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਦਸੂਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਜੱਥ ੇ(ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਿੁੱਲ ਉੱਤ)ੇ ਖਾਣਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹ,ੈ ਉਹ ਹਨ 
ਡਰੇ ੇ ਵਵਚ ਥਾਂ‑ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ, ਸਨਕੈ ਬਾਰ ਅਤ ੇਕਨੈਟੀਨਾਂ। 
ਇਨ੍ਾਂ ਸਭ ਵਵਚ ਬਹਤੁ ਥੜ੍ੋ ੇਿੁੱਲ ਉੱਤ ੇਵਧੀਆ ਅਤ ੇਪਸ਼ੌਵਟਕ ਖਾਣਾ ਵਿਲਦਾ 
ਹ ੈ। ਖਾਣਾ ਭਾਂਤ‑ਭਾਂਤ ਦਾ ਹੁਦੰ ੇ ਹਏੋ ਵੀ ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਖਾਣ ੇਦੀ 
ਵਵਵਸਥਾ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤ ੇਹਣੋ ਨਾਲ ਸਗੰਤ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਨਯਤੰਰਨ ਵਵਚ 

ਰੱਖਣ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰ ੇਲਕੋ ਇੱਕ‑ੋਸਿੇਂ ਇੱਕ ੋਥਾਂ 
ਇਕੱਠ ੇਹ ੋਕ ੇਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਗੰਤ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ੈ ੱਡਾਂ 
ਵਵਚ ਖਲੋ੍ ੇਗਏ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਸੂ‑ਪਕੈ, ਵਬਸਕੁਟ, ਵਚਪਸ, ਚਾਕਲਟੇ ਆਵਦ 
ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਡਰੇਾ ਕਈੋ ਤਪਬੋਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਜੱਥ ੇਲਕੋਾਂ ਨੂੰ ਵਸਰਫ਼ ਸੁੱਕੀ ਰਟੋੀ ਖਾ ਕ ੇਗੁਜ਼ਾਰਾ 
ਕਰਨਾ ਪਵ।ੇ ਏਥ ੇਵਤਆਰ ਹਣੋ ਵਾਲ ੇਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਭਜੋਨ ਵਵਚ ਖ਼ਾਲਸ ਵਘਓ, 
ਦੁੱਧ, ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਵਢਆ ਵਗਆ ਤਲੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਵਸਆ ਹਇੋਆ ਅਨਾਜ ਅਤ ੇਤਾਜ਼ਾ 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸਤਿੇਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ੋਡਰੇ ੇਵਵਚ ਰਹੂਾਨੀ ਖ਼ਰੁਾਕ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਿਤੰਵ ਨਾਲ ਆਈ ਸਗੰਤ ਨੂੰ, ਵਕਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਕਿੀ ਿਵਹਸਸੂ 
ਨਾ ਹਵੋ।ੇ ਡਰੇ ੇਦ ੇਭਜੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬੂੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਵਵਚ ਵਿਵਲਆ ਹਇੋਆ 
ਪ੍ਿੇ। ਸਵੇਾਦਾਰ ਵਜਸ ਪ੍ਿੇ‑ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਜੋਨ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇਅਤ ੇਵਰਤਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ ’ਤ ੇਸਵਾਵਦਸ਼ਟ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ : ਸਨਕੈ ਬਾਰ।
ਉੱਪਰ : ਲਗੰਰ। 91



ਲੰਗਰ

ਸਵੇਰੇ ਸਵਤਸਗੰ ਤੋਂ ਪਵਹਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰ ਸਵਤਸਗੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗੰਰ ਵਵਚ 
ਭਾਰੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਚ ਸਗੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗੰਰ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਹਦੰੇ 
ਵਜੱਥੇ ਿੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਜੰਾਬੀ ਵਵਚ ਲਗੰਰ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ : ‘ਗੁਰ ੂਦਾ ਲਗੰਰ’ ਵਕਉਂਵਕ ਏਥੇ ਆਏ ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਤਗੁਰ ੂਦੀ 
ਦਇਆ‑ਵਿਹਰ ਬਰਸਦੀ ਹੈ।

ਡਰੇ ੇ ਦਾ ਲਗੰਰ 48 ਏਕੜ ਵਵਚ ਿਵੈਲਆ ਹਇੋਆ ਉੱਚੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ 
ਵਵਸ਼ਾਲ ਸਥਾਨ ਹ।ੈ ਇਹ 24 ਘਟੰ ੇਖਲ੍ੁਾ ਰਵਹਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਵਵਚ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਲਈ ਵਦਨ ਵਵਚ ਵਤਨੰ ਵਾਰ ਭਜੋਨ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
50,000 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਆੁਉਣ ਵਵਚ ਵਸਰਫ਼ 20 ਵਿਟੰ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਵਕ 2 ਤੋਂ 3 ਘਵੰਟਆਂ ਵਵਚ 3,00,000 ਵਵਅਕਤੀ ਭਜੋਨ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਏਥ ੇਸਵੇਾਦਾਰ ਵਦਨ‑ਰਾਤ ਵਾਰੀ‑ਵਾਰੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।
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ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਖਾਣਾ ਖਆੁਉਣ ਲਈ ਛ ੇਸ਼ੈ ੱਡ ਹਨ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਵਚ ਸੈਂਕੜੇ 
ਵਬਰਛ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ੋਖਲ੍ੁੀ ਥਾਂਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹਰੀ‑ਭਰੀ ਥਾਂ ਵਿਲ ਜਾਵ।ੇ ਹਰ ਕਤਾਰ ਲਗ‑ਪਗ 90 ਿੀਟਰ ਲਬੰੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 
ਲਕੋ ਟਾਟਾਂ ਉੱਤ ੇਬਠੈਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਵੇਾਦਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਵਖਚੜੀ, 
ਰਟੋੀ, ਅਚਾਰ ਆਵਦ ਆਿ‑ਵਰਵਾਜ ਵਾਲਾ ਭਜੋਨ ਵਰਤਾਉਂਦ ੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਬਾਰ‑ਬਾਰ ਹਰੋ ਖਾਣ ੇਵਾਸਤ ੇਪੁੱਛਦ ੇਰਵਹਦੰ ੇਹਨ । ਸਵਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ ਤਕ ਚਾਹ ਵੀ 
ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦ ੇਵੀ, ਵਕਸ ੇਨੂੰ ਵੀ ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਰਵੋਕਆ ਵਗਆ। ਹਰ ਵਕਸ ੇਨੂੰ ਪ੍ਿੇ‑ਪਰੂਵਕ ਇੱਕ‑ੋਵਜਹਾ ਸਾਦਾ ਪਸ਼ੌਵਟਕ 
ਖਾਣਾ ਖਆੁਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਸਵੇਾਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਓਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ਭਜੋਨ ਵਰਤਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪਰੁਾਣ ੇਸਿੇਂ ਵਵਚ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਦ ੇਸਨ।

ਸ਼ੁਰ ੂਦ ੇਦਰੌ ਵਵਚ ਲਗੰਰ। 97
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ਭੋਜਨ-ਭੰਡਾਰ, ਸਨੈਕ ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨਟੀਨ

ਵਤਨੰਾਂ ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਹਰ ਵਦਨ ਦੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਭਜੋਨ‑ਸਚੂੀ ਜਾਂ 
ਿਨੈੀਯੂ ਹ।ੈ ਹਰ ਭਜੋਨ ਵਵਚ ਦਾਲ, ਚਲੌ, ਸਬਜ਼ੀ, ਰਟੋੀ, ਸਲਾਦ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ 
ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਜ ੋਲਕੋ ਘੱਟ ਤਲੇ ਅਤ ੇਘੱਟ ਿਸਾਲ ੇਵਾਲਾ ਭਜੋਨ ਚਾਹੁਦੰੇ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਸਾਦਾ ਭਜੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਲਗੰਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 
ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ (ਚਥੌਾ ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ ਵੀ ਬਣ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ) ਭਜੋਨ ਦ ੇਿੁੱਖ ਸਥਾਨ 
ਹਨ। ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਵਤਸਗੰ ਵਾਲ ੇਵਦਨ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਵਚ ਲਗ‑ਪਗ 
42, 000 ਵਵਅਕਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦ ੇਹਨ।

ਡਰੇ ੇਵਵਚ ਦ ੋਸਨਕੈ ਬਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵਚ ਚਾਹ ਅਤ ੇਗਰਿਾ‑ਗਰਿ 
ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਿਲਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤ ੇਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦ ੇਫ਼ਾਸਟ‑ਿਡੂ 

ਵਜਵੇਂ ਇਡਲੀ‑ਸਾਂਬਰ, ਿਸਾਲਾ ਡਸੋਾ, ਸਿਸੋ,ੇ ਪਕੜੌ,ੇ ਚਨਾ‑ਭਟਰੂਾ, ਕੁਝ ਹਰੋ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦ ੇਨਾਸ਼ਤ ੇਅਤ ੇਵਿਠਾਈਆਂ (ਲੱਡੂ, ਜਲਬੇੀ ਤ ੇਗੁਲਾਬ ਜਾਿਨ) ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।

ਡਰੇ ੇਵਵਚ ਚਾਰ ਕਨੈਟੀਨਾਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵਚ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਡਬਲ ਰਟੋੀ, ਰਸ, ਜਸੂ, 
ਸਾਫ਼ਟ‑ਡਵਰਕੰਸ ਅਤ ੇਚਾਹ, ਕਾਫ਼ੀ ਆਵਦ ਵਿਲਦ ੇਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਵਵਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 
ਸਵਤਸਗੰਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਲਈ ਪਕੈ‑ਲਚੰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਲੂਤ 
ਹ।ੈ ਛਟੋਾ ਅਤ ੇਸਧਾਰਨ ਿਨੈੀਯੂ ਅਤ ੇਖਲ੍ੁੀ ਜਗ੍ਾ ਹਣੋ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਾਂ ਕਨੈਟੀਨਾਂ 
ਵਵਚ ਸਗੰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲਈ ਭਜੋਨ ਵਰਤਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਖੱਬ ੇਪਾਸ ੇ: ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ।
ਉੱਪਰ : ਕਨੈਟੀਨ। 99
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ਕਣਕ ਦ ੇਤਾਜ਼ ੇਆਟ ੇਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰਸ਼ਾਦ ੇਲਗੰਰ ਦਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਹੱਸਾ ਹਨ। 
ਰਟੋੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਰੈ ਖਾਣਾ ਅਧਰੂਾ ਿਵੰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ 
ਦ ੇਭਜੋਨ ਲਈ ਅਸੌਤਨ ਵਤਨੰ ਰਟੋੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 
ਦਪੁਵਹਰ ਦ ੇ ਭਜੋਨ ਲਈ ਵਤਨੰ ਲੱਖ ਵਵਅਕਤੀ ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਆਉਂਦ ੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਲਗ‑ਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਰਟੋੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਾਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 
ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਰਟੋੀਆਂ ਲਈ ਆਟਾ ਵਿਲਾਉਣ, ਗੁਨ੍ੰਣ, ਅਤ ੇਵਿਰ ਵਲੇ ਕ ੇਪਕਾਉਣ 
ਦਾ ਕਿੰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਵਦਦੰ ੇਹਨ। ਉਹ ਸਗੰਤ ਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਦਨ 
ਸਵੇਾ ਵਵਚ ਲੱਗ ੇਰਵਹਦੰ ੇਹਨ।

ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਵਤਸਗੰਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਚ ਆਈ ਸਗੰਤ ਲਈ ਰਟੋੀਆਂ 
ਪਕਾਉਣ ਲਈ 80 ਟਨ ਤਕ ਆਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਕਣਕ ਅਤ ੇਕਦ‑ੇਕਦ ੇਿੱਕੀ 
ਨਾਲ ਭਰ ੇਟਰੱਕ‑ਟਰਾਲ ੇ(2011 ਵਵਚ ਬਣਵਾਈ ਗਈ) ਚਾਰ‑ਿਜ਼ੰਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਟਾ 
ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਲ ਵਵਚ ਪਹੁਚੰ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਵਪਸਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਅਨਾਜ, ਦੋ 
ਵੱਡ‑ੇਵੱਡ ੇਗੁਦਾਿਾਂ ਵਵਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਚੰਾਲਨ ਕਵੰਪਊਟਰ ਦਆੁਰਾ 
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਗੁਦਾਿ ਵਵਚ ਦ ੋਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤਕ ਅਨਾਜ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੀੜ ੇਅਤ ੇਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਧਵੁਨਕ ਤਰੀਕ ੇਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਆਟ ੇਦੀ ਲੜੋ ਅਨਸੁਾਰ ਪਜੰ ਗਟੇਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਹਰ ਘਟੰ ੇਵਵਚ 5 ਤੋਂ 20 ਟਨ 
ਤਕ ਕਣਕ ਵਿਲ ਵਵਚ ਭਜੇੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਓਥ ੇਪਵਹਲੋਂ ਕਣਕ ਸਾਫ਼ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਵਿਰ 
ਵਪਸਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਿਸ਼ੀਨ ਵਵਚ ਇਸ ਦੀ ਵਪਸਾਈ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 
ਆਟਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਪਸਾਈ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ 
ਆਟ ੇਨੂੰ ਛਾਣ ਕ ੇਸਟੀਲ ਦ ੇਵੱਡ‑ੇਵੱਡ ੇਡਰਿੰਾਂ ਵਵਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਡਰਿੰ 
ਵਵਚ 25 ਟਨ ਤਕ ਆਟਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੁੱਲ ਵਿਲਾ ਕ ੇਵਿੱਲ ਵਵਚ 150 
ਟਨ ਆਟਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਦਾ 
ਜ਼ਰੋ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 15 ਤੋਂ 55 ਟਨ ਤਕ ਆਟਾ ਸਦਾ ਵਤਆਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਆਿ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ੋ 3 ਤੋਂ 3½ ਟਨ ਆਟਾ ਵਤਆਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਤੰਵ 
ਇਹ ਹ ੈਵਕ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਕਤ ਲੜੋ ਪਣੈ ’ਤ ੇਲਗੰਰ ਵਵਚ ਆਟਾ ਵਤਆਰ ਹਵੋ।ੇ

ਰਟੋੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਟੋੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਢਗੰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਖਜੋ ਹਈੋ ਹ।ੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ ਆਟਾ ਗੁਨ੍ੰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛ ੇਿਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਿਸ਼ੀਨ 3½ ਵਿਟੰ ਵਵਚ 128 ਵਕੱਲ ੋਆਟਾ ਗੁਨ੍ੰ ਵਦਦੰੀ ਹ ੈ(ਵਜਸ 
ਨਾਲ 1550 ਰਟੋੀਆਂ ਵਤਆਰ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)। ਚਾਰ ੇਪਾਸ ੇਖਲੁ੍ ੇ ਸ਼ੈ ੱਡ ਵਵਚ, 
ਵਜੱਥ ੇ ਹਾਲ ੇ ਵੀ ਪਰਪੰਰਾਗਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਰਟੋੀਆਂ ਵਲੇੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ 
ਗੁਵੰਨ੍ਆ ਹਇੋਆ ਆਟਾ, ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਾਲੀਆਂ ਵਵਚ ਪਾ ਕ ੇਪਹੁਚੰਾਇਅਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਤਕ ਸਵੇਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਰਟੋੀਆਂ ਵਲੇ ਕ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ 
ਵੱਡੀਆਂ‑ਵੱਡੀਆਂ ਲਹੋਾਂ ਉੱਤ ੇਸਕੇਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਲਹੋਾਂ ਹਠੇਾਂ ਸੁੱਕੀ ਘਾਹ ਨਾਲ 
ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਰਟੋੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ੇ 7 ਸ਼ੈ ੱਡਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ੱਡ ਵਵਚ 
20 ਵੱਡੀਆਂ‑ਵੱਡੀਆਂ ਲਹੋਾਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਉੱਤ ੇਇਕ ਘਟੰ ੇਵਵਚ ਲਗ‑ਪਗ 70,000 
ਰਟੋੀਆਂ ਵਤਆਰ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ
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ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਂ ਸਥਾਵਨਕ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੇਾ ਵਵਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਅਨਾਜ। 103
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ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਪ੍ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸੰਾਰ ਭਰ ਵਵਚ ਕਲਰ‑ਕਵੋਡਗੰ 
ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ: ਹਲਕ ੇਨੀਲ ੇਰਗੰ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਉਹ 
ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਵਚ ਹਵਾ ਦ ੇਦਬਾਅ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਗੂੜ੍ ੇਨੀਲੇ 
ਰਗੰ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਉਹ ਹ,ੈ ਵਜਹੜਾ ਹਵਾ ਦ ੇਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਆਪ ਚੱਲਦਾ 
ਹ।ੈ ਹਲਕ ੇਵਚੱਟ ੇਰਗੰ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਉਹ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਵਚ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤ ੇਦੁੱਧ‑ਵਚੱਟਾ ਉਪਕਰਣ ਉਹ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਪੀਵਸਆ ਹਇੋਆ 
ਆਟਾ ਵਨਕਲਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ੇਰਗੰ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਵਜੱਥ ੇਧਲੁਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਭੂਰਾ ਰਗੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦ ੇਦਰੌਾਨ 
ਵਨਕਲ ੇਹਏੋ ਘੱਟ‑ੇਵਿੱਟੀ ਦ ੇਜਿ੍ਾਂ ਹਣੋ ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ ਹ।ੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਭਾਂਵਡਆਂ ਵਵਚ 
ਸਬਤੂੀ ਿੱਕੀ ਅਤ ੇਵਚੱਟ ੇਛਲੋ ੇਰੱਖ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਹਲਕ ੇਪੀਲ ੇਰਗੰ ਦ ੇਹਨ।
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ਆਟ ੇਦ ੇਛਟੋ‑ੇਛਟੋ ੇਪੜੇ ੇਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਹਦ ੇਨਾਲ ਰਟੋੀਆਂ ਛਤੇੀ ਅਤ ੇਇੱਕ ੋਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਰਟੋੀਆਂ ਵਲੇਣ ਅਤ ੇਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 
ਸਵਤਸਗੰਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਉੱਪਰ ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ : ਿਸ਼ੀਨ ਦਆੁਰਾ ਰਟੋੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
ਉੱਪਰ : ਲਹੋਾਂ ਉੱਤ ੇਰਟੋੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ ਵਵਚ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਦੰਰੂੀ ਰਟੋੀਆਂ।

ਰਟੋੀਆਂ ਚਪੋੜਦ ੇਹਏੋ।
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ਰਟੋੀਆਂ ਪਕਾ ਕ ੇਦਸੇੀ ਵਘਓ ਨਾਲ ਚਪੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਬੰਲਾਂ 
ਨਾਲ ਢੱਕ ੇਵੱਡ‑ੇਵੱਡ ੇਟਕੋਵਰਆਂ ਵਵਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ੋਗਰਿ 
ਰਵਹਣ। ਲੜੋ ਪਣੈ ’ਤ ੇਰਟੋੀਆਂ ਲਹੋ ੇਦ ੇਟ੍ਕੰਾਂ ਵਵਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਿਰ ਇਹ ਟ੍ਕੰ ਵਲਫ਼ਟ ਵਵਚ ਰੱਖ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜ ੋਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਪਹੁਚੰਾਇਅਾ 
ਜਾ ਸਕ।ੇ ਏਥੋਂ ਸਵੇਾਦਾਰ ਰਟੋੀਆਂ ਅੱਗ ੇਪਹੁਚੰਾਉਂਦ ੇਹਨ।

ਸਰਦੀ ਦ ੇਿਸੌਿ ਵਵਚ ਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਟੋੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਜਨਾ੍ਂ ਨੂੰ ਆਿ ਤਰੌ ’ਤ ੇਸਾਗ (ਸਰ੍ੋਂ ਦਾ, ਪਾਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਦਸੂਰ ੇਹਰ ੇਪੱਵਤਆਂ 
ਦਾ) ਦ ੇਨਾਲ ਪਰੋਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਵਨਯਿਾਂ ਦੀ ਬਹਤੁ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਵੇਾਦਾਰ 
ਬੀਬੀਆਂ ਵਸਰ ਦ ੇਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ‑ਭਾਂਤ ਬਨੰ ੍ਕ ੇਰਿੁਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਵੇਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲੋਂ ਸਭ ਸਵੇਾਦਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਸਪੁਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਵੇਾਦਾਰ ਬਹਤੁ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਹੱਥਾਂ ਦਾ ਿਆੁਇਨਾ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।
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ਿਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਵਸਘੰ ਜੀ ਲਗੰਰ ਵਵਚ 
ਪਰਸ਼ਾਵਦਆਂ ਉੱਤ ੇਵਦ੍ਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।

ਲਗੰਰ
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ਲਗੰਰ
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ਦਾਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਰਟੋੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਬਤ ਜਾਂ ਧਤੋੀ ਹਈੋ ਦਾਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਲ ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ ਵਵਚ ਵੀ ਭਜੇੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਦਪੁਵਹਰ ਦ ੇਖਾਣ ੇਵਵਚ ਗਾੜ੍ੀ ਪਸ਼ੌਵਟਕ ਦਾਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਰਾਤ ਦੇ 
ਭਜੋਨ ਵਵਚ ਹਲਕੀ‑ਿਲੁਕੀ ਦਾਲ। ਚਾਰ ੇਪਾਸ ੇਖਲੁ੍ ੇਸ਼ੈ ੱਡ ਵਵਚ ਅੱਠ ਵੱਡ‑ੇਵੱਡੇ 
ਕੜ੍ਾਵਹਆਂ ਵਵਚ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਕੜ੍ਾਵਹਆਂ ਵਵਚ ਇੱਕ ੋਵਾਰ 
2,000 ਲੀਟਰ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜਦ ਵਕ ਦਸੂਰ ੇਕੜ੍ਾਵਹਆਂ ਵਵਚ 800 ਤੋਂ 
1200 ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾਲ ਵਤਆਰ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਵਜਹ‑ੋਵਜਹੀ ਦਾਲ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਉਹਦੇ 
ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦ ੇਪੱਕਣ ਵਵਚ 45 ਵਿਟੰ ਤੋਂ 3 ਘਟੰ ੇਤਕ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। ਵਜਨ੍ਾਂ 
ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਵਚ ਵਧਰੇ ੇਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ੈਰ‑ਕੁੱਕਰ ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਸਵੇਾਦਾਰ ਹਰ 1½ ਘਟੰ ੇਵਵਚ 1,80,000 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਲ 
ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਵਚੱਤਰ ਵਵਚ ਵਦਖਾਈ ਵਦਦੰੀ ਛਵੋਲਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪੀਹ ਕ ੇਵਸੇਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲੋਂ ਸਕੁਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਸਵੇਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲੋਂ 
ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦਆੁਰਾ  
ਸਟੀਲ ਦ ੇਟੈਂਕਾਂ ਵਵਚ ਪਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਕੜ੍ਾਵਹਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਦਾਲ ਸਟਨੇਲਸੈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਛ ੇਇਚੰ ਿਟੋੀ ਿਡੂ‑ਗ੍ਡੇ ਪਾਈਪ 
ਰਾਹੀਂ ਸਟਨੇਲਸੈ ਸਟੀਲ ਦ ੇਪਹੀਆਂ ਵਾਲ ੇਟੈਂਕਾਂ ਵਵਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਹਰ 
ਟੈਂਕ ਵਵਚ 1½ ਟਨ ਦਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਨਾ੍ਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕੈਟਰਾਂ ਨਾਲ 
ਜੜੋ ਕ ੇਸਗੰਤ ਨੂੰ ਭਜੋਨ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤ ੇਲ ੈਜਾਂਦ ੇਹਨ।

ਕਦ‑ੇਕਦ ੇਲਗੰਰ ਵਵਚ ਚਲੌ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਦ ੋਵੱਡੀਆਂ‑ਵੱਡੀਆਂ ਦਗੇਾਂ 
ਵਵਚ ਦ ੋਸ ੌਵਕੱਲ ੋਸੁੱਕ ੇਚਲੌ ਪਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ (ਇਹ ਪੱਕ ਕ ੇ600 ਵਕਲੋ 
ਬਣ ਜਾਂਦ ੇਹਨ)। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਵੱਚੋਂ ਵਧਰੇ ੇਸਗੰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਚਲੌ 
ਵਧਰੇ ੇਿਾਤਰਾ ਵਵਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲਕੋਾਂ ਵਵਚ ਪਰਪੰਰਾ ਤੋਂ 
ਰਟੋੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵਰਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦੰਾਜ਼ ੇਤੋਂ ਵੱਧ ਸਗੰਤ 
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚਲੌ ਉਬਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਰਟੋੀਆਂ ਦੇ 
ਿਕੁਾਬਲ ੇ’ਤ ੇਚਲੌ ਘੱਟ ਵਕਤ ਵਵਚ ਵਤਆਰ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ।

ਲਗੰਰ

ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਚਲੌ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ

ਲਗੰਰ ਅਤ ੇਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ ਵਵਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।
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ਡਰੇ ੇਵਵਖ ੇਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਸਾਨ ਸਵਤਸਗੰੀ ਸਵੇਾ ਵਵਚ ਵਲਆਉਂਦ ੇਹਨ; 
ਉਹ ਟ੍ਾਲੀਆਂ ਭਰ‑ਭਰ ਕ ੇਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਚਲੌ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਲਆਉਂਦ ੇਹਨ।

ਲਗੰਰ ਅਤ ੇਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ ਵਵਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।
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ਡਰੇ ੇਵਵਖ ੇਪਨੀਰ ਦ ੇਪਕੜੌ ੇਦੁੱਧ ਦ ੇਪਨੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਿ ੂਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਟਿੋ,ੂ ਵਜਸ ਨੂੰ ਆਿ ਲਕੋ ਸਇੋਆ ਪਨੀਰ ਕਵਹਦੰ ੇ ਹਨ, ਇਕ ਸਨਕੈ 
ਬਾਰ ਵਵਚ ਆਰਗਵੈਨਕ ਸਇੋਆਬੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਡਰੇੇ 
ਦ ੇਹਰ ਵਵੱਕਰੀ ਵਾਲ ੇਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤ ੇਵਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਅੱਜ‑ਕੱਲ ੍ਡਰੇ ੇ ਵਵਖੇ 
ਵਜਨ੍ਾਂ ਭਜੋਨਾਂ ਵਵਚ ਪਵਹਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਨੀਰ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਣੁ ਟਿੋ ੂਹੀ 
ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਧਰੇ ੇਪਸ਼ੌਵਟਕ ਵੀ ਹ ੈਅਤ ੇਦੁੱਧ ਦ ੇਬਣੇ 
ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇਵਵਖ ੇਇਕ ਵਦਨ ਵਵਚ 1500 ਵਕਲ ੋਟਫ਼ੋੂ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਹ।ੈ

ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ
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ਲਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢਰੇ।

ਸ਼ਲਗਿ 123
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ਸਨਕੈ ਬਾਰ ਅਤ ੇਕਨੈਟੀਨ ਵਵਚ ਬਣ ਵਰਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਵਿਠਾਈਆਂ।
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ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ : ਪਕੜੌ ੇਤਲਦ ੇਹਏੋ।
ਉੱਪਰ : ਸਨਕੈ ਬਾਰ ਵਵਚ ਸਿਸੋ ੇਭਰਦ ੇਹਏੋ। 127



ਥਰਮਲ ਕੁਕਕਗੰ : ਜਲਬੇੀਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਅਤ ੇਭਟਰੂ ੇ(ਉੱਪਰ) ਵਜਹੀਆਂ 
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਿਲ ਕੁਵਕਗੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ 
ਹ।ੈ ਡਰੇਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਅਵਜਹ ੇਤਰੀਕ ੇਅਜ਼ਿਾਉਣ ਲਈ ਹਿਸ਼ੇਾ ਵਤਆਰ 
ਰਵਹਦੰਾ ਹ,ੈ ਵਜਹੜ ੇਪਵਰਆਵਰਣ ਦ ੇਅਨਕੂੁਲ ਹਣੋ। ਥਰਿਲ ਕੁਵਕਗੰ ਵਵਚ ਗਰਿ 
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਸਤਿੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਰਥ 
ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਭਾਂਡ ੇਦ ੇਆਲ‑ੇਦਆੁਲ ੇਪਰਵਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜ ੇਇਹ 
ਢਗੰ ਵਵਵਹਾਵਰਕ ਅਤ ੇਕਫ਼ਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹਇੋਆ ਤਾਂ ਥਰਿਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ 
ਗਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੌ‑ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।
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ਸਨਕੈ ਬਾਰ ਵਵਚ ਡਸੋਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਚਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਲਗੰਰ ਕਵਚ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕ ੇਵਰਤਾਈ ਜ�ਦੀ 
ਹ।ੈ ਲਗੰਰ ਦੀ� ਦਸੂਰੀ� ਚੀਜ਼� ਵ�ਗ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਮੰ ਵੀ ਬਹਤੁ 
ਵੱਡ ੇਪਮੈਾਨ ੇ�ਤ ੇਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ੇਸ਼ੈ ੱਡ ਦ ੇਇਕ ਕਹੱਸ ੇ ਕਵਚ 
ਫ਼ਡੂ-ਗ�ਡੇ ਸਟੀਲ ਦ ੇ ਬਹਤੁ ਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇਕਨਟਨੇਰ� ਕਵਚ ਖਡੰ ਅਤ ੇਚਾਹ ਦਾ 
ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕ,ੇ ਚਾਹ � ਉਬਾਲਾ ਕਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਕਨਟਨੇਰ ਕਵਚ 1,200 
ਲੀਟਰ ਤਕ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹ।ੈ 8,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ ੇਕੂਲਰ� ਕਵੱਚੋਂ 
ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕ,ੇ 1,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ ੇਦ ੋਵੱਡ ੇਕਨਟਨੇਰ� ਕਵਚ 
ਗਰਮ ਕਰ ਕ ੇਚਾਹ ਕਵਚ ਕਮਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਮਟੋ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਇਕ ਕਨਟਨੇਰ 
ਕਵਚ 240 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕਵਚ 840 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕਮਲਾ ਕ,ੇ ਉਹਦ ੇਕਵਚ 7 
ਕਕੱਲ ੋਚਾਹ ਪੱਤੀ, 76 ਕਕੱਲ ੋਖਡੰ ਅਤ ੇਕੁਝ ਜ਼ਾਇਕਦੇਾਰ ਮਸਾਲ ੇਕਮਲਾਏ ਜ�ਦੇ 
ਹਨ। ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਸਕਤਸਗੰ� ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਇਕ ਕਦਨ ਕਵਚ ਲਗ-ਪਗ ਅੱਧਾ ਟਨ 
ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਹ ੋਜ�ਦੀ ਹ।ੈ 1,200 ਲੀਟਰ ਚਾਹ ਲਈ ਪਤਲ ੇਕੱਪੜ ੇਦੇ 
ਚਾਰ ਥਕੈਲ� ਕਵਚ ਖਲੁ�ੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕ ੇਉਨ�� � ਟੀ-ਬਗੈ ਦ ੇਰਪੂ ਕਵਚ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ

ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਇਕ ਬਚੈ ਕਤਆਰ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਇਹ� ਪਣੁ ਕ ੇਸਟਨੇਲਸੈ 
ਸਟੀਲ ਦੀ� ਅਡੰਰ- ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ� ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਥ� �ਤੇ 
ਪਹੁਚੰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਕਜੱਥ ੇਇਸ � ਪਾਈਪ� ਦਆੁਰਾ ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਭ�ਕਡ� ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਲਗੰਰ ਕਵਚ ਸਵਰੇ ੇਪਜੰ ਵਜ ੇਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹ 
ਕਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਚਾਹ ਟਰੱਕ� ਅਤ ੇਟਰਾਲੀ� ਦਆੁਰਾ ਡਰੇੇ 
ਦ ੇਕਨੋ-ੇਕਨੋ ੇ ਕਵਚ ਸਵੇਾ ਕਵਚ ਲੱਗ ੇਸਵੇਾਦਾਰ� ਤਕ ਵੀ ਪਹੁਚੰਾਈ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ 
ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਸਕਤਸਗੰ ਵਾਲ ੇ ਕਦਨ� ਕਵਚ ਚਾਹ 6,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਾਲ ੇਸਟਨੇਲਸੈ ਸਟੀਲ ਦ ੇਵੱਡ ੇਟੈਂਕ ਕਵਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਲੜੋ ਪਣੈ ’ਤੇ 
ਪਰੂੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਚਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਹ ੋਸਕ।ੇ ਚਾਹ ਹਮਸ਼ੇਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ 
� 45 ਕਮਟੰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਕਖਆ ਜ�ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕਕ ਸਵੇਾਦਾਰ 
ਕਨਰਤੰਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਵਚ ਰੁੱਝ ੇਰਕਹਦੰ ੇਹਨ। ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਾਹ 
ਸਗੰਤ � ਅਤ ੇਸਵੇਾਦਾਰ� � ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਤਰ-ੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹ।ੈ
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ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਟੈਂਕ। 131
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ਸਗੰਤ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁਤੰ ਸਵੇਾ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੂ ੇ ਡਰੇ ੇ ਵਵਚ ਕਈ ਥਾੲੀਂ ਵੱਖ‑ਵੱਖ 
ਿੁੱਲ ਦ ੇ ਕੂਪਨ ਖ਼ਰੀਦ ੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਕਨੈਟੀਨ, 
ਸਨਕੈ ਬਾਰ ਆਵਦ ਉੱਤ ੇਪਵੈਸਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 
ਕੂਪਨ ਇਸਤਿੇਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।
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ਉੱਪਰ : ਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ
ਹਠੇਾਂ : ਸਨਕੈ ਬਾਰ 135



ਸਨਕੈ ਬਾਰ
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ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ

ਲਗੰਰ ਵਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੰਤ ਆਪਣ ੇਜਠੂ ੇਬਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਜ਼ੌ ਵਵਚ ਸਾਬਣ ਵਾਲ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਵੇਾਦਾਰ ਪਰੂੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਵਕ ਬਰਤਨ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹ ੋਰਹ ੇਹਣੋ, ਲੜੋ ਪਣੈ ’ਤ ੇਉਹ ਿੜੁ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦ ੇਹਨ। ਕਨੈਟੀਨ, ਸਨਕੈ ਬਾਰ ਅਤ ੇਭਜੋਨ‑ਭਡੰਾਰ 
ਵਵਚ ਬਰਤਨ ਸਵੇਾਦਾਰ ਖ਼ਦੁ ਸਾਫ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ।
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ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਰੇਾ ਰਰਣਆ ਹ ੈ ਸਬਗਤ ਦ ੇ ਠਰਹਰਨ ਲਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਰੰ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਰਹਾ ਹ,ੈ ਰਕਉਂਰਕ ਸਰਤਗੁਰ ੂਦ ੇਦਰਸ਼ਨ 
ਅਤ ੇ ਸਰਤਸਬਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਗਤ ਰਨਰਬਤਰ ਵੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਅੱਜ‑ਕੱਲ੍ਹ ਅਕੱਮਡੋਸ਼ੇਨ ਰਵਭਾਗ ਰਵਚ ਸਾਰਾ ਕਬਮ ਕਬਰਪਊਟਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਹਰ ਇਕ ਦੀ ਲੜੋ ਅਤ ੇਸਹਲੂਤ ਦਾ ਪਰੂਾ ਰੰਆਨ ਰੱਰਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇਰਵਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ‑ਆਇਆਂ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਹਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ 
ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਕਸ ੇਤੋਂ ਕਈੋ ਪਸੈਾ ਨਹੀਂ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸਬਗਤ ਰਵੱਚੋਂ ਕਈ ਲਕੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਰਨਰੰਾਰਰਤ ਸਰਤਸਬਗ ਦ ੇ ਦਰੌਾਨ ਡਰੇੇ 
ਰਰਹਣ ਲਈ, ਪਰਹਲੋਂ ਹੀ ਰਰੁਕਬਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਰਰੁਕਬਗ ਤੋਂ ਰਗ਼ਰੈ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਏਥ ੇਠਰਹਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼‑ਸਥੁਰੀ ਸਰੁੱਰਖਅਤ ਥਾਂ 
ਰਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਰਜੱਥ ੇਲਕੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕ ੇਨਹਾ‑ੰ ੋਕ ੇਅਰਾਮ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਬਗਤ ਨੂੰ ਠਰਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਤਬਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਹ ੈ: 
ਸ਼ੈ ੱਡ, ਸਰਾਵਾਂ ਅਤ ੇਹਸੋਟਲ।

ਰਨਰੰਾਰਰਤ ਸਰਤਸਬਗਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਡਰੇ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਤੁੀ ਸਬਗਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਰਕਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਰਰਸਤਰ ੇਨਾਲ ਰਲਆਉਣ 
ਅਤ ੇਰਲ ਕ ੇਇਕੱਠ ੇਰਰਹਣ ਦ ੇਆਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਰਰੁਕਬਗ ਕਰਵਾਏ ਰਗ਼ਰੈ ਡਰੇੇ 
ਪਹੁਬਚ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਅਰਜਹੀ ਸਬਗਤ ਲਈ ਡਰੇ ੇਰਵਚ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤ ੇ15 
ਸ਼ੈ ੱਡ ਰਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ੱਡ ਰਵਚ 6,500 ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇ13,500 
ਤਕ ਸਬਗਤ ਠਰਹਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸਬਗਤ ਖ਼ਸ਼ੁੀ‑ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਭੁਬਜ ੇਚਟਾਈਆਂ ਰਵਛਾ ਕ ੇਸੌਂ 
ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਚਟਾਈਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ੱਡ ਰਵਚ ਰਮਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਬਗਤ ਦ ੇਅਰਾਮ ਲਈ ਰਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈ ੱਡ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦ ੇਰਾਵਜਦੂ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਰੁੱਰਖਅਤ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਥਾਂ 
ਰਣੀ ਹਈੋ ਹ।ੈ ਪਸੈ ੇਦ ੇਕ ੇਕੂਪਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲ ੇਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾੲੀਂ ਹਨ 
(ਡਰੇ ੇਰਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਕੂਪਨ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ)। ਹਰ 
ਸ਼ੈ ੱਡ ਦ ੇਨੜੇ ੇਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ‑ਘਰ ਅਤ ੇਸ਼ਚੌਾਲ ੇਵੀ ਹਨ।

ਰਹਤੁ ੇਸ਼ੈਡੱ ਮਬਡ‑ਪਬਡਾਲ ਦ ੇਨੜੇ ੇਰਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਡੱ ਡਰੇਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 
ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕ ੇਤੋਂ ਦਰੂ ਮਬਡ‑ਪਬਡਾਲ ਦ ੇਨੜੇ ੇਇਸ ਲਈ ਰਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 
ਜ ੋਰਨਰੰਾਰਰਤ ਸਰਤਸਬਗਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਗਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਤਸਬਗ 
ਅਤ ੇਲਬਗਰ ਰਵਚ ਪਹੁਬਚ ਸਕ ੇਅਤ ੇਪਬਡਾਲ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਰਹਣ ਵਾਲ ੇਡਰੇਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ 
ਦ ੇਰਜ਼ੋਾਨਾ ਜੀਵਨ ਰਵਚ ਰਵਘਣ ਨਾ ਪਵ।ੇ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕ ੇਰਵਚ ਇਕ ਸ਼ਾਰਪਬਗ ਕਬਪਲਕੈਸ ਰਣਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ।

ਜੱਰਥਆਂ ਰਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ੇ ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰੇ ੇ ਰਵਚ ਦ ੋ ਸ਼ੈ ੱਡ ਰਣਵਾਏ 
ਗਏ ਹਨ। ਜੱਥਾ ਸਵੇਾਦਾਰ ਖ਼ਾਸ ਮਰੌਕਆਂ ’ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਰੇ ੇਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਲਕੋ ਪਰੂ ੇਭਾਰਤ ਦ ੇਅਨਕੇ ਰਪਬਡਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਸਵੇਾ ਲਈ 
ਇਕੱਠ ੇਡਰੇ ੇਆਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਵੇਾ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਇਕੱਠ ੇਹੀ ਰਰਹਬਦ ੇਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ੈ ੱਡਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਰਵਚ ਲਗ‑ਪਗ 16,000 ਸਵੇਾਦਾਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਰਹ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਆਮ ਸਬਗਤ ਅਤ ੇਜੱਰਥਆਂ ਰਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ੇਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਕੁੱਲ‑ਰਮਲਾ ਕ ੇ 15 ਸ਼ੈ ੱਡ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵਚ ਤਕਰੀਰਨ 1,50,000 ਲਕੋ ਰਰਹ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਪਰੂ ੇਦ ੇਪਰੂ ੇਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਰਫਰ ਰਪਬਡਾਂ ਦ ੇਲਕੋ, ਇਕੱਠ ੇਰਲ ਕ ੇਸ਼ੈ ੱਡ ਰਵਚ ਠਰਹਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਏਥ ੇਮਲੇ‑ਰਮਲਾਪ ਅਤ ੇਹਾਸ‑ੇਠੱਠ ੇਦਾ ਸਖੁਾਵਾਂ ਮਾਹਲੌ ਹੁਬਦਾ ਹ।ੈ 
ਰਪਬਡਾਂ ਦ ੇਲਕੋ ਰਲ ਕ ੇਸ਼ਰਦ ਗਾਉਂਦ ੇਰਦਖਾਈ ਰਦਬਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਰਲੌ‑ੇਰੱਪੇ 
ਰਵਚ ਹੀ ਕੁਝ ਲਕੋ ਚਾਦਰ ਲਪਟੇ ਕ ੇਭਜਨ‑ਰਸਮਰਨ ਕਰ ਰਹ ੇਵੀ ਦਖੇ ੇਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਖ਼ਰਾਰ ਮਸੌਮ ਰਵਚ ਡਰੇ ੇਦ ੇਸਾਰ ੇਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਸਬਗਤ ਲਈ ਖਲੋ੍ਹ ਰਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਰਕ ਮਬਡ‑ਪਬਡਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹੱਸਾ ਵੀ ਖਲੋ੍ਹ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਰਜਸ 
ਰਵਚ 75,000 ਲਕੋ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਸ਼ੈ ੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਹੜੀ ਸਬਗਤ ਸਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਸੋਟਲਾਂ ਰਵਚ ਠਰਹਰਦੀ ਹ,ੈ 
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ‑ਭਰ ਲਈ ਠਰਹਰ ੇਜਾਂ ਮਹੀਨ ੇਭਰ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ 
ਰੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਬਮ ਕਬਰਪਊਟਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਬਗਤ ਲਈ ਰਤਬਨ 
ਸਰਾਵਾਂ ਉਪਲਰੰ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵਚ ਸਣੌ ਲਈ ਵੱਡ‑ੇਵੱਡ ੇ ਹਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵਚ ਰੈ ੱਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਲੇੇ 
ਸਰਾਵਾਂ ਰਵਚ 13,000 ਰਵਅਕਤੀ ਰਰਹ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਡ‑ੇਵੱਡ ੇ ਕਮਰੇ 
ਰਸਰਫ਼ ਰੀਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਸਰਫ਼ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤ ੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ 
ਆਉਣ ਵਾਲ ੇਪਰਵਾਰਾਂ ਤ ੇਇਕੱਠੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਗਤ ਲਈ। ਰਤਬਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ 
ਅਤ ੇਰਤਬਨਾਂ ਸ਼ੈ ੱਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਰਪਬਗ ਕਬਪਲਕੈਸ ਹ,ੈ ਰਜਸ ਰਵਚ ਜਨਰਲ ਸਟਰੋ, 
ਫਲ, ਕਲੋਡ ਰਡ੍ਬਕਸ ਦਾ ਸਟਾਲ, ਰੁੱਕ ਸਟਾਲ ਅਤ ੇਫ਼ਟੋ‑ੋਸਟਾਲ, ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ ਰਥੂ 
ਅਤ ੇਰਡਸਪੈਂਸਰੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਬਗਤ ਦਸ ਹਸੋਟਲਾਂ ਰਵਚ ਵੀ ਕਮਰ ੇਰੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਰਵਚ ਕੁੱਲ ਰਮਲਾ ਕ ੇ2,175 ਕਮਰ ੇਹਨ, ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵਚ 5500 ਰਵਅਕਤੀ ਠਰਹਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਰ ਕਮਰ ੇਰਵਚ ਦ ੋਜਾਂ ਰਤਬਨ ਰਵਅਕਤੀ ਠਰਹਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ 
ਵੱਡ ੇਕਮਰ ੇਵੀ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵਚ ਪਰੂਾ ਪਰਵਾਰ ਠਰਹਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਕਮਰ ੇਦਾ 
ਵੱਖਰਾ ਰਾਥਰਮੂ ਅਤ ੇਅਲਮਾਰੀ ਹ।ੈ ਆਉਣ ਵਾਲ ੇਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਰਵਚ ਚਾਰ ਹਰੋ 
ਹਸੋਟਲ ਰਣਾਏ ਜਾਣਗ,ੇ ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਰਵਚ 750 ਡਰਲਰਮੂ ਹਣੋਗ।ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਹਸੋਟਲਾਂ ਰਵਚ ਕਨੈਟੀਨ ਦੀ ਸਰੁਵੰਾ ਵੀ ਹ,ੈ ਰਜੱਥ ੇਚਾਹ, ਕਫ਼ੌੀ ਅਤ ੇਹਲਕਾ‑ਫਲੁਕਾ 
ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪਰੜਆਂ ਦੀ ੰਲੁਾਈ, ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ ਅਤੇ 
ਰਲੇਵ ੇ ਸਟਸ਼ੇਨ ’ਤ ੇ ਆਉਣ‑ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਵੀ ਉਪਲਰੰ 
ਹ।ੈ ਰਵਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਲੂ ਦੀ ਸਬਗਤ (ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ.) 
ਡਰੇ ੇਦਆੁਰਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਆਨ‑ਲਾਈਨ ਰਰੁਕਬਗ ਸਵੇਾ ਦਆੁਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸੋਟਲਾਂ 
ਲਈ, ਕਈ ਮਹੀਨ ੇਪਰਹਲੋਂ ਹੀ ਰਰੁਕਬਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਸ਼ੈ ੱਡ
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ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
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ਰੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈ ੱਡ। 147
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ਸ਼ੈ ੱਡ ਰਵਚ ਏਨ ੇਰਲੌ‑ੇਰੱਪ ੇਦ ੇਰਵਚ ਵੀ ਸਬਗਤ ਭਜਨ‑ਰਸਮਰਨ 
ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ ੇਪਲ ਢੂਬਡ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਸਰਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ੈ ੱਡਾਂ ਰਵਚ ਠਰਹਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬਗਤ ਲਈ 6, 000 ਇਸ਼ਨਾਨ‑ਘਰ 
ਅਤ ੇ9, 000 ਸ਼ਚੌਾਲ ੇਰਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
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ਅਕੱਮੋਡੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ

ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਰਵਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਲੂ ਦੀ ਸਬਗਤ ਰਜਹੜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਸੋਟਲਾਂ ਰਵਚ ਠਰਹਰਨਾ ਚਾਹੁਬਦੀ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਰੁਕਬਗ ਦਾ 
ਕਾਰਜ, ਅਕੱਮਡੋਸ਼ੇਨ ਰਵਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਬਗਤ ਦੀ ਸਰੁਵੰਾ ਲਈ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਅਤ ੇਰਲੇਵ ੇਰਰੁਕਬਗ ਆਰਫ਼ਸ ਵੀ ਅਕੱਮਡੋਸ਼ੇਨ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਨੜੇੇ 
ਹੀ ਰਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਅਤ ੇੰ ੁੱਪ ਤੋਂ ਰਚਾਓ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਭਾਗਾਂ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਇਕ ਰਹਤੁ ਵੱਡਾ ਮਦੈਾਨ ਹ,ੈ ਰਜੱਥ ੇਸਬਗਤ ਦ ੇਰਠੈਣ ਲਈ 
ਰਹਤੁ ਸਾਰ ੇਰੈਂਚ ਰੱਖ ੇਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਬਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
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ਸਰਾਵਾਂ
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ਸਰਾਵਾਂ ਦ ੇਆਸ‑ਪਾਸ ਚਰਹਲ‑ਪਰਹਲ।
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ਉੱਪਰ : ਸਰਾਵਾਂ ਰਵਚ ਰਰੁਕਬਗ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਸਬਗਤ।
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ਹੋਸਟਲ 10 – 11

ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਬਗਤ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸੋਟਲਾਂ ਰਵਚ ਹੀ ਠਰਹਰਦੀ ਹ,ੈ ਰਜਨ੍ਹਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰ 
ਇਕ ਰਵਚ 750 ਕਮਰ ੇਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲ ੇਸਾਲਾਂ ਰਵਚ ਅਰਜਹ ੇਚਾਰ ਹਰੋ ਹਸੋਟਲ ਰਣਵਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 
ਹਰ ਕਮਰ ੇਦ ੇਨਾਲ ਰਾਥਰਮੂ ਹ ੈਅਤ ੇਹਲਕ‑ੇਫਲੁਕ ੇਨਾਸ਼ਤ ੇਲਈ ਛਟੋੀ‑ਰਜਹੀ ਕਨੈਟੀਨ ਵੀ ਹ।ੈ ਭਾਰਤ 
ਦ ੇਅਲੱਗ‑ਅਲੱਗ ਪ੍ਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਸਬਗਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸੋਟਲਾਂ ਰਵਚ ਠਰਹਰਦੀ ਹ।ੈ
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ਹਸੋਟਲ 10‑11 ਦਾ ਅਬਦਰਲਾ ਭਾਗ।
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ਉੱਪਰ : ਹਸੋਟਲ 10 ਅਤ ੇ11 ਰਵਚ ਠਰਹਰੀ ਸਬਗਤ ਆਮ ਤਰੌ ’ਤੇ  
ਲਾਂਡਰੀ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਹਠੇਾਂ : ਹਸੋਟਲ ਦੀ ਕਨੈਟੀਨ ਰਵਚ ਚਾਹ ਅਤ ੇਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹਈੋ ਸਬਗਤ।162 ਡੇਰਾ ਇਕ ਅਨੁਭਵ • ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ
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ਹੋਸਟਲ 1 – 5
ਹਸੋਟਲ ਇਕ ਤੋਂ ਪਬਜ ਰਵਚ ਵੀ ਦਸ਼ੇ‑ਰਵਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਗਤ ਠਰਹਰਦੀ 
ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸੋਟਲਾਂ ਰਵਚ ਵੀ ਹਰ ਕਮਰ ੇਨਾਲ ਰਾਥਰਮੂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪਬਜਾਂ ਹਸੋਟਲਾਂ ਦ ੇ ਰਵਚਕਾਰ ਇਕ ਛਟੋੀ‑ਰਜਹੀ ਕਨੈਟੀਨ ਹ ੈਅਤ ੇ ਰਵੱਚ‑ੋਰਵਚ 
ਖਲੁ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹ।ੈ ਰਜਹੜੀ ਸਬਗਤ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਡਰੇ ੇਦ ੇਵੱਖ‑ਵੱਖ ਰਵਭਾਗਾਂ 
ਰਵਚ ਸਵੇਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਸੋਟਲ ਰਹਤੁ ਸਰੁਵੰਾਜਨਕ ਹ।ੈ
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ਹੋਸਟਲ 6
ਰਵਦਸ਼ੇੀ ਸਬਗਤ ਹਸੋਟਲ 6 ਰਵਚ ਠਰਹਰਦੀ ਹ,ੈ ਰਜਹੜਾ ਡਰੇ ੇਦ ੇਇਰਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦ ੇਨੜੇ ੇਰਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਰਹਤੁ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹ,ੈ ਰਜੱਥ ੇਰਗ਼ੀਚ,ੇ ਘਾਹ ਦ ੇਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਨ ਅਤ ੇਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਏਥ ੇਨਾ ਰਸਰਫ਼ ਰਵਦਸ਼ੇੀ 
ਸਬਗਤ ਨੂੰ ਠਰਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਸਗੋਂ ਇਸ ਰਵਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਡਾਈਰਨਬਗ ਹਾਲ, ਆਡੀਟਰੋੀਅਮ, ਲਾਂਜ, ਰਡਸਪੈਂਸਰੀ 
ਅਤ ੇਕੱਪਰੜਆਂ ਦੀ ੰਲੁਾਈ ਦੀ ਸਰੁਵੰਾ ਵੀ ਹ।ੈ

ਹਰ ਸਾਲ (ਅਕਤਰੂਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਲੈ ਤਕ) ਚਾਰ ਭਬਡਾਰਰਆਂ ਰਵਚ ਹਰ ਭਬਡਾਰ ੇਦ ੇਦਰੌਾਨ ਲਗ‑ਪਗ 600 ਰਵਦਸ਼ੇੀ 
ਮਰਹਮਾਨ ਏਥ ੇਪਹੁਬਚਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਸਵੇਾਦਾਰ ਡਾਈਰਨਬਗ ਹਾਲ ਰਵਚ ਸਵੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਡਮਰਨਸਟ੍ਸ਼ੇਨ, 
ਮਨੇਟਨੇੈਂਸ ਅਤ ੇਹਾਊਸ‑ਕੀਰਪਬਗ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਦ ਰਕ ਆਏ ਹਏੋ ਮਰਹਮਾਨ ਵੀ ਇੱਛਾ ਅਨਸੁਾਰ ਸਵੇਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਕੱਪਰੜਆਂ ਦੀ ੰਲੁਾਈ, ਰਸਈੋ ਘਰ, ਡਾਈਰਨਬਗ ਹਾਲ, ਰਡਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤ ੇਰਗ਼ੀਰਚਆਂ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਮਰਹਮਾਨ ਡਰੇ ੇਦ ੇਅਬਗ੍ਜ਼ੇੀ ਦ ੇਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਰਵਭਾਗ ਰਵਚ ਵੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਕਬਰਪਊਟਰ ਦੇ 
ਕਾਰਜ ਰਵਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।
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ਉੱਪਰ : ਹਸੋਟਲ 6 ਰਵਚ ਸਵੇਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।
ਹਠੇਾਂ : ਹਸੋਟਲ 6 ਦਾ ਆਡੀਟਰੋੀਅਮ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈ ਰਕ ਡਰੇਾ ਅਰਜਹ ੇਸ਼ਰਨ‑ਸਥਾਨ ਸਮਾਨ 
ਹ,ੈ ਰਜੱਥ ੇਲਕੋ ਰਹੂਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਦਹੇੰਾਰੀ ਸਰਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਵਚ 
ਅਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਡਰੇਾ ਸਬਗਤ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਮਵੇਾਰੀ ਵੱਲ ਰਹਤੁ ਗਬਭੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਰੰਆਨ ਰਦਬਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਸਬਗਤ ਦਰੁਨਆਵੀ ਰਚਬਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 
ਭੁਲਾ ਕ ੇਸਬਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦਸ਼ੇ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰ ਸਕ।ੇ
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ਹਰ ਸੁਖ-ਸਹਲੂਤ
ਦਾ ਿਧਆਨ

•
“ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਿੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 
ਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਿ ਵਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ੇਿ 
ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਸੇਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਿਾ ਪ੍ੇਿ 

ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੇਿਾ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿੰਗਦੇ। ਉਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿੇਂ ਵਜੰਨੀ ਿਰਜ਼ੀ 

ਬੇਅਰਾਿੀ ਹੋਿੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਲਦੀ ਹੈ।”

ਿਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਵਸੰਘ ਜੀ



176 ਹਰ ਸੁਖ‑ਸਹਲੂਤ ਦਾ ਵਧਆਨ • ਸੇਿਾਦਾਰ
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1970 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਵਿਚ ਵਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਿਾ। 177



ਡਰੇ ੇਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੰ ਸਿੇਾ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਹਰ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਦਣੇ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦ ੇਬਦਲ ੇਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ 
ਕਾਰਜ ਭਾਿੇਂ ਲਗੰਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਹਿੋ,ੇ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਰੁਿੰਤ 
ਅਤ ੇਸਭੰਾਲ ਦਾ ਹਿੋ,ੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਵੰਪਊਟਰ ਵਸਸਟਿ ਨੂੰ ਸਚੁੱਜ ੇਢਗੰ ਨਾਲ 
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਿੋ ੇਜਾਂ ਨਿੀਆਂ ਇਿਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਤੜੋ ਕ ੇਰੜੋੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੋ,ੇ 
ਭਾਿੇਂ ਕਈੋ ਕਾਰੀਗਰ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਿੇਂ ਕਈੋ ਪਵੜਹਿਆ‑ਵਲਵਖਆ ਹ ੈਜਾਂ ਅਨਪੜਹਿ, 
ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਿ‑ਦਾਨ ਵਿਵਲਆ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਏਥ ੇਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭਾਂਤ‑ਭਾਂਤ 
ਦੀ ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਤ ੇਸਿਰੱਥਾ ਅਨਸੁਾਰ ਕਈੋ ਨਾ ਕਈੋ 
ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਸਭ ਲਕੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਲ ਕ ੇਖ਼ਸ਼ੁੀ ਨਾਲ ਸਿੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਾਰੇ 
ਡਰੇ ੇਵਿਚ ਪੇ੍ਿ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤ ੇਹਿਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਰਗੰਾਂ ਫਲੈੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਹਨ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਅਪੱਣਤ ਦਾ ਭਾਿ ਪਦੈਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ੋਡਰੇ ੇਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹ।ੈ ਇਕ 
ਿਾਰ ਹਜ਼ਰੂ ਿਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਵਸਘੰ ਜੀ ਨ ੇਵਕਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਸਿੇਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਸਾਰ ੇਹਿਸਫ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ‑ਦਜੂ ੇਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਸਭ 
ਇਸ ਸਸੰਥਾ ਨਾਲ ਜੜੁ ੇਹਏੋ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿੇਾਦਾਰ ਹਾਂ।’’

ਲਗ‑ਪਗ 1500 ਸਿੇਾਦਾਰ ਪੱਕ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਡਰੇ ੇ ਵਿਚ ਰਵਹਦੰ ੇਹਨ। ਇਨਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 
ਇਕ ਇਕੱਲ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕੁਝ ਦ ੇਪਰਿਾਰ ਹਨ। ਇਨਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਤੁ ੇਵਰਟਾਇਰ ਹਣੋ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਏਥ ੇਸਿੇਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਵਜਹ ੇਸਿੇਾਦਾਰ 
ਿੀ ਹਨ, ਵਜਨਹਿਾਂ ਦੀ ਆਿਦਨੀ ਦਾ ਕਈੋ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ 
ਤਨਖਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਭ ਡਰੇਾ‑ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ (ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਸਿਤੇ) ਵਸਹਤ 
ਸਬੰਧੰੀ ਿਫ਼ੁਤ ਸਹਲੂਤਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਹਨ। ਉਨਹਿਾਂ ਦ ੇਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਤ ੇਸਰੀਵਰਕ ਤਰੌ ’ਤ ੇਅਸਿਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਨੱਜੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਦੀਆਂ 
ਸਹਲੂਤਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡਰੇਾ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਘਰ ਵਦੱਤ ੇਗਏ 
ਹਨ, ਉਨਹਿਾਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਡਰੇ ੇਦ ੇਅਦੰਰ ਹੀ ਹਰ ਤਰਹਿਾਂ ਦਾ ਸਿਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ 
ਸਵੁਿਧਾ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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•
“ ਜਦੋਂ ਿੱਡ ੇਿਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਸਵਤਸਗੰ ਘਰ ਬਣਿਾਉਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਸਭ ਦੇ 
ਸਾਹਿਣ ੇਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਕ ਅਿੀਰ ਠਕੇਦੇਾਰ ਨ ੇਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਇਿਾਰਤ ਆਪਣ ੇਖ਼ਰਚ ੇਉੱਤ ੇਬਣਿਾ ਦਿੇਗੇਾ। ਿਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ੇਇਹ 

ਕਵਹਦੰ ੇਹਏੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਿ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ : ‘ ਿੈਂ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾਂ ਵਕ ਹਰ 
ਵਕਸ ੇਨੂੰ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਵਤਸਗੰੀ ਨੂੰ ਿੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਣੇ ਦਾ ਿਕੌਾ 
ਵਿਲ,ੇ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਇਕ ਅਵਠਆਨੀ (50 ਪਸੈ)ੇ ਹੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹਿੋ।ੇ ਿੈਂ ਇਹ 
ਿੀ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਰ ੇਸਵਤਸਗੰੀ, ਭਾਿੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਣੋ ਜਾਂ ਅਿੀਰ, ਉਸਾਰੀ 

ਦ ੇਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਰਤੇ ਦੀ ਇਕ ਿੁੱਠ ਚੁੱਕ ਕੇ 
ਵਲਆਉਣ ਅਤ ੇਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਢਣੋ ਦੀ ਸਿੇਾ ਕਰਨ। ਉਨਹਿਾਂ ਦੀ ਛਟੋੀ ਤੋਂ 
ਛਟੋੀ ਸਿੇਾ ਿੀ ਿਰੇ ੇਲਈ ਬਹਤੁ ਕੀਿਤੀ ਹ।ੈ ਉਨਹਿਾਂ ਦ ੇਪਸੀਨ ੇਦੀ ਇਕ ਬੂਦੰ 
ਿੀ ਿਰੇ ੇਲਈ ਅਨਿਲੋ ਹ।ੈ ਇਹ ਪ੍ਿੇ ਅਤ ੇਭਗਤੀ‑ਭਾਿ ਦੀ ਸਿੇਾ ਹ।ੈ’ ’’

ਦੀਿਾਨ ਦਵਰਆਈ ਲਾਲ ਕਪਰੂ, ‘ ਧਰਤੀ ਉੱਤ ੇਸ੍ਵਰਗ ’
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ਡਰੇਾ ਬਹਤੁ ਸਚੁੱਜ ੇ ਪ੍ਬਧੰ ਿਾਲੀ ਬਸਤੀ ਹ,ੈ ਵਜੱਥ ੇਹਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ 
ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਵਜਨਹਿਾਂ ਵਿਚ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਪੱਧਰ ਦ ੇਸਿੇਾਦਾਰ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਕਿੰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਕਿੰ ਸੌਂਪ ੇਗਏ ਹਨ। ਿਤੰਿ ਹਰ ਕਿੰ ਨੂੰ ਸਚੁੱਜ ੇਢਗੰ 
ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲਕੋਾਂ ਨੂੰ ਸਿੇਾ ਦਾ ਿਕੌਾ ਿੀ ਵਿਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਕੁਝ ਲਕੋ ਖਲੁਹਿੀ ਸਿੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈ ਵਕ ਉਨਹਿਾਂ ਉੱਤ ੇਵਕਸੇ 
ਪੋ੍ਗਰਾਿ ਅਨਸੁਾਰ ਸਿੇਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬਦੰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਆਪਣੀ 
ਿਰਜ਼ੀ ਅਨਸੁਾਰ ਸਿੇਾ ਲਈ ਕੁਝ ਿਕਤ ਵਦਦੰ ੇਹਨ। ਵਿਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਅਵਜਹੀ 
ਬੀਬੀ ਵਜਸ ਦ ੇਬੱਚ ੇਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜਹਿਦ ੇਹਨ, ਖਲੁਹਿੀ ਸਿੇਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਖਲੁਹਿੀ 
ਸਿੇਾ ਵਿਚ ਭਾਂਤ‑ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਿਾਲੇ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ ਵਿਭਾਗ ਖਲੁਹਿੀ ਸਿੇਾ ਕਰਨ ਿਾਲ ੇਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਉੱਤ ੇ ਵਨਰਭਰ ਹਨ।

ਬਜੈ ਿਾਲ ੇਸਿੇਾਦਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਵਜਨਹਿਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਿੇਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਡਰੇ ੇਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰਵਹਦੰ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਾਲ ਵਿਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਵਤਸਗੰਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਡਰੇ ੇਵਿਖ ੇਸਿੇਾ 
ਲਈ ਜ਼ਰਰੂ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਜੱਥਾ‑ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਰੋ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਹ,ੈ ਵਜਹੜੀ ਡਰੇੇ 
ਦੀ ਘਟਦੀ‑ਿਧਦੀ ਰਵਹਦੰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਹੱਸਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਿੱਡੀ ਯਜੋਨਾ 
ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ੇਲੁੱਕ ਵਿਛਾ ਕ ੇਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ 
ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਈੋ ਹਰੋ ਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਨਪੇਰ ੇਚੜਹਿਾਉਣਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤਾਂ ਅਵਜਹੀ 
ਸਿੇਾ ਲਈ ਨੜੇਲ ੇਵਪਡੰਾਂ, ਕਸਵਬਆਂ ਜਾਂ ਦਸੂਰੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜ ੇਸਿੇਾਦਾਰ 
ਡਰੇ ੇ ਪਹੁਚੰ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਛਟੋ‑ੇਿੱਡ ੇ ਜੱਵਥਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦ ੇ ਹਨ।
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ਜੱਵਥਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲ ੇ ਇਨਹਿਾਂ ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਹ ਲਕੋ ਹਰੋ ਕਈ ਵਕਸਿ ਦੀ ਸਿੇਾ ਿੀ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਜਿੇਂ ਭਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤ ੇਭਾਰ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਲਗੰਰ 
ਿਰਤਾਉਣਾ, ਡਰੇ ੇਦ ੇਫ਼ਾਰਿਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰ ਕਰਨਾ; ਟੈ੍ਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਦੌ ੇਲਾਉਣਾ, 
ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਅਤ ੇਕਟਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆਵਦ। ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਥਾਂਿਾਂ 
ਤੋਂ ਆਏ ਜੱਵਥਆਂ ਨੂੰ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਫ਼ਾਰਿਾਂ ਵਿਚ ਭਵੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਵਫਰ ਵਿਲ ੇਹਏੋ 
ਫ਼ਾਰਿ ਦੀ ਦਖੇ‑ਰਖੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜੱਥ ੇਦੀ ਜ਼ੁਿੰਿੇਾਰੀ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਿੇਾ 
ਲਈ ਉਹ ਆਪ‑ੋਆਪਣ ੇਸਵਤਸਗੰ ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕ ੇਿਾਰੀ‑ਿਾਰੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਏਥ ੇਆਉਂਦ ੇਰਵਹਦੰ ੇਹਨ। ਸਨੰ 2011‑12 ਵਿਚ ਲਗ‑ਪਗ ਪਜੰ ਲੱਖ 
ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਨ ੇਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਹਯਗੋ ਵਦੱਤਾ।

ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਨੜੇਲ ੇਸ਼ਵਹਰਾਂ, ਕਸਵਬਆਂ ਦ ੇਸਵਤਸਗੰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ੇਗਏ ਹਨ, 
ਵਜਿੇਂ ਸ਼ਾਵਿਆਨ ੇਰਗੰਣਾ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਂਤ‑ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ, 
ਿਨੁਾਸਬ ਕੀਿਤ ਉੱਤ ੇਿੱਖ‑ਿੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਵਿਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ 
’ਤ ੇਚਾਹ, ਤਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਟਾਟ, ਲਹੋ ੇਦ ੇਪਾਈਪ ਅਤ ੇਸੀਵਿਟੰ ਆਵਦ)।

ਵਬਆਸ ਦ ੇਸਾਰ ੇਸਤੰ‑ਸਵਤਗੁਰਆੂਂ ਦ ੇਉਸਾਰ ੂਸਿਾਵਜਕ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕਣੋ ਨੂੰ ਵਧਆਨ 
ਵਿਚ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ, ਿਜੌਦੂਾ ਸਵਤਗੁਰ ੂਨਾਰੀ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਿਹੱਤਿ ਦ ੇਰਹੇ 
ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੇਾ ਦ ੇਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਾਨ ਰਪੂ ਵਿਚ ਭਾਈਿਾਲ 
ਹਨ। ਇਨਹਿਾਂ ਵਿਚ ਇਿਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ, ਕਵੰਪਊਟਰ 
ਸਾਫ਼ਟਿਅੇਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਵਲਖਣਾ, ਆਰਕੀਟਕੈਚਰ ਵਡਜ਼ਾਈਨ 
ਅਤ ੇ ਵਿਿਸਥਾ ਸਬੰਧੰੀ ਹਰੋ ਸਿੇਾਿਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 
ਬੀਬੀਆਂ ਇਨਚਾਰਜ ਜਾਂ ਿਖੁੀ ਦ ੇਰਪੂ ਵਿਚ ਕਿੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਆਂ 
ਸਵਤਸਗੰ‑ਕਰਤਾ ਅਤ ੇਪਾਠੀ ਦ ੇਰਪੂ ਵਿਚ ਿੀ ਸਿੇਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ : ਸਵਤਸਗੰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।
ਉੱਪਰ : ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਸਿੇਾ ਹ।ੈ
ਹਠੇਾਂ : ਲਗੰਰ ਵਿਚ ਚਲੌਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਦੀ ਬਾਲਣ ਦ ੇਰਪੂ ਵਿਚ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 183



ਲਗ‑ਪਗ ਪਜੰ ਲੱਖ ਜੱਥਾ‑ਸੇਿਾਦਾਰ ਨੇਿ‑ਪਰੂਿਕ ਡਰੇ ੇਦ ੇਿੱਖ‑ਿੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਦਦੰ ੇਹਨ। ਪਰੂੀ ਬਸਤੀ ਜੱਥਾ‑ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਉੱਤ ੇਵਨਰਭਰ ਹ।ੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਹਿਾਂ 
ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯਗੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਡਰੇ ੇਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹ।ੈ
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ਿਰਹਾਇਸ਼

ਡਰੇ ੇਦ ੇਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਪਰਵਾਰ ਦ ੇ ੀਆ ਅਨਸੁਾਰ ਧਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਫ਼ੁਤ ਘਰ ਧਦੱਤ ੇ ਾਂਦ ੇਹਨ। ਵਿਤ ਦੀ ਮਗੰ 
ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦ ੇਹਰਏ, ਡਰੇ ੇਧਵਚ ਪਧਹਲਰਂ ਬਣ ੇਇਿ-ਮੰੋ ਲਾ ਮਿਾਨ ਢਾਹ ਿ,ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਾਂ ਨਵੇਂ ਦਰ-ਮੰੋ ਲਾ ਮਿਾਨ ਬਣਾਏ 
 ਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਹ ਮਿਾਨ ਨਵੇਂ ਧਡੋਾਈਨ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਧਵਚ ੋਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਧਬਹਤਰ ਵਰਤਰਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਡਰੇੇ 
ਧਵਚ ਬਣ ੇਮਿਾਨ ਖਲੁ੍ਹ,ੇ ਆਿਧੁਨਿ ਅਤ ੇਅਰਾਮ-ਦਹੇ ਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਰ-ਮੰੋ ਲਾ ਹਨ, ਧ ਨ੍ਹਾਂ ਧਵੱਚਰਂ ਇਿ 
ਘਰ ਹਠੇਾਂ ਹ ੈਅਤ ੇਦ ੂਾ ਉੱਪਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰਲ ੇਭਾਗ ਉੱਤ ੇਇੱਟ ਵਰਗ ੇਲਾਲ ਅਤ ੇਹਲਿ ੇਦਿੂੀਆ ਰਗੰ ਦ ੇਪੇਂਟ ਦੀ 
ਵਰਤਰਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਸਾਰੀਆ ਧਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਿਰ-ਧ ਹਾ ਆਰਿੀਟਿੈਚਰ ਏਿ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਭਧਰਆ ਮਾਹਲੌ 
ਿਾਇਮ ਿਰਨ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਧਦਦੰਾ ਹ।ੈ

ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀ ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੀ  ਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ੋਰਰੂੀ 
ਸਹਲੂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬਿੰ ਿਰਨਾ ੋਰਰੂੀ ਹਰ ਧਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀਆ ਦ ੇਧਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿ ੇਧਵਚ ਇਿ ਵੱਖਰਾ 
ਸ਼ਾਧਪਗੰ ਿਪੰਲਿੈਸ ਬਣਵਾਇਆ  ਾਵਗੇਾ ਤਾਂ  ਰ ਬਸਤੀ ਧਵਚ ਿਾਰਾਂ, ਸਿੂਟਰਾਂ ਆਧਦ ਦੀ ਆਵਾ ਾਈ ਘੱਟ ਤਰਂ ਘੱਟ ਹਰਵ।ੇ

186 ਹਰ ਸੁਖ -ਸਹਲੂਤ ਦਾ ਧਿਆਨ • ਡੇਰਾ ਧਨਵਾਸੀਆ ਦਾ ਰਰੋਾਨਾ  ੀਵਨ

ਡ
ੇਰ

ਾ 
ਿਨ

ਵ
ਾਸ

ੀਆਂ
 ਦ

ਾ 
ਰ
ੋਜ਼

ਾਨ
ਾ 
ਜ

ੀਵ
ਨ



187



188 ਹਰ ਸੁਖ -ਸਹਲੂਤ ਦਾ ਧਿਆਨ • ਡੇਰਾ ਧਨਵਾਸੀਆ ਦਾ ਰਰੋਾਨਾ  ੀਵਨ



ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਸਮ ਦੀ ਧਰਹਾਇਸ਼। 189



ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
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ਡਰੇ ੇ ਦ ੇ ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਧਸਹਤ ਸਬੰਿੰੀ 
ਬਹ-ੁਪੱਖੀ ਧਵਆਪਿ  ਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਿੀਤੀ  ਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਮਰੀੋਾਂ ਦ ੇ ਇਲਾ  
ਅਤ ੇ ਧਸਹਤ ਦੀ  ਾਂਚ ਦੀ ਸਵੇਾ ਲਈ ਦਸ਼ੇ-ਧਵਦਸ਼ੇ ਤਰਂ ਡਾਿਟਰ ਅਤ ੇਦਸੂਰੇ 
ਤਿਨੀਸ਼ੀਅਨ ਡਰੇ ੇਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਛਰਟੀ ਪੱਿਰ ਦ ੇਪਰ ਆਿਧੁਨਿ ਢਗੰ ਨਾਲ 
ਬਣ ੇਡਰੇ ੇਦ ੇਹਸਪਤਾਲ ਧਵਚ, ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀਆ ਲਈ, ਧਸਹਤ ਸਬੰਿੰੀ ਸਭ 
ਸਹਲੂਤਾਂ ਮਫ਼ੁਤ ਪ੍ਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਧਵਚ ਇਿ ਓਪਰਸ਼ੇਨ ਿਰਨ 
ਵਾਲਾ ਿਮਰਾ, ਲਬੈਰਰਟੇਰੀ, ਹਰਧਮਊਪੈਧਿਿ ਿਲੀਧਨਿ, ਦਦੰਾਂ ਦ ੇਇਲਾ  ਅਤੇ 
ਧਫ਼ੋੀਓਿਰੈਪੀ ਆਧਦ ਦੀਆ ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਲਰੜ ਪਣੈ ’ਤ ੇਡਰੇ ੇਦਾ 
ਹਸਪਤਾਲ, ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਦ ੇਮਰੀੋਾਂ ਨੂੰ, ਿੁਝ ਧਿਲਰਮੀਟਰ ਦਰੂ ਬਣ ੇਧਬਆਸ ਦੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਧਵਚ ਭ ੇ ਧਦਦੰਾ ਹ।ੈ ਧਬਆਸ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਸ ਧਵਚ ਇਲਾ  ਦੀਆ ਸਭ ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। (ਡਰੇ ੇਧਵਖ ੇਆਉਣ 
ਵਾਲੀ ਸਗੰਤ ਲਈ ਵੀ ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਇਲਾ  ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਉਪਲਬਿ ਹ)ੈ।

ਸਨੰ 1965 ਧਵਚ ਬਣ ੇਡਰੇ ੇਦ ੇਨਚੇਰਧਿਓਰ ਹਸਪਤਾਲ ਧਵਚ ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀਆ 
ਲਈ ਭਰ ਨ, ਵਰ ਸ਼ ਅਤ ੇਪ੍ਧਿਰਤਿ ਸਾਿਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਲਾ  ਦੀ ਸਧੁਵਿਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹ।ੈ (ਪਰੁਾਣ ੇਡਰੇ ੇਦੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵੀ 
ਹਾਲ ਧਵਚ ਮਰੁਮੰਤ ਿਰਵਾਈ ਗਈ ਹ,ੈ ਇਹ ਬਸਤੀ ਦ ੇਉਸ ਇਲਾਿ ੇਦਾ ਧਹੱਸਾ 
ਹ ੈਧ ਸ ਨੂੰ ਇਧਤਹਾਧਸਿ ਇਲਾਿਾ ਧਿਹਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ)

ਲਰੜ ਅਨਸੁਾਰ ਡਰੇਾ ਸਿਾਈ ਤਰੌ ’ਤ ੇਡਰੇ ੇਰਧਹਣ ਵਾਲ ੇਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ 
ਧਵਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬਿੰ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਣੁਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 
ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ- ਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਬੋਰੁਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤ ੇਠੀਿ-ਠਾਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੇਾਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਮਨਰਰ ੰਨ 
ਲਈ ਅਨਿੇ ਪ੍ਿਾਰ ਦੀਆ ਗਤੀਧਵਿੀਆ ਦਾ ਪ੍ਬਿੰ ਿਰਦ ੇਹਨ।

ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ  : ਡੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀੋਾਂ ਦੀ ਰਧ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ।
ਉੱਪਰ  : ਧਸਹਤ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ। 191



ਹੋਰੂ ਮਹਾਰਾ  ਚਰਨ ਧਸਘੰ  ੀ ਦਆੁਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਧਗਆ ਧਬਆਸ ਹਸਪਤਾਲ (ਧ ਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਿਾਰ  
1986 ਧਵਚ ਪਰੂਾ ਹਰਇਆ) ਡਰੇ ੇਦੀਆ ਧਸਹਤ ਸਬੰਿੰੀ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦਾ ਆਿਾਰ ਹ।ੈ ਏਿ ੇ25 ਧਿਲਰਮੀਟਰ ਦ ੇਘਰੇੇ 
ਦ ੇਧਨਵਾਸੀਆ ਦਾ ਇਲਾ  ਿੀਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਏਿ ੇਆਉਣ ਵਾਲ ੇਹਰ ਮਰੀੋ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਧਤਸਗੰੀ ਹਰਵ ੇ ਾਂ 
ਗ਼ਰੈ-ਸਧਤਸਗੰੀ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਸ ੇਵੀ ਿਰਮ  ਾਂ  ਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿੰ ਧਿਉਂ ਨਾ ਹਰਵ,ੇ ਧਿਸ ੇਭਦੇ-ਭਾਵ ਤਰਂ ਬਗ਼ਰੈ, ਮਫ਼ੁਤ 
ਵਿੀਆ ਤਰਂ ਵਿੀਆ ਇਲਾ  ਿੀਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਹੋਰੂ ਮਹਾਰਾ   ੀ ਨ ੇ ਾਣ-ਬੁੱਝ ਿ ੇਡਰੇ ੇਤਰਂ ਛ ੇਧਿਲਰਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ 
’ਤ ੇ35 ਏਿੜ ੋਮੀਨ ਧਵਚ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ  ਰ ਆਲੇ-ਦਆੁਲ ੇਦ ੇਧਪਡੰਾਂ ਦ ੇਲਰਿ ਮਫ਼ੁਤ ਇਲਾ  
ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਿਣ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਮਨ ਉੱਤ ੇਇਹ ਬਰਝ ਨਾ ਪਵ ੇਧਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਰੇ ੇ ਾਣਾ  ਾਂ ਸਧਤਗੁਰ ੂਦਾ 
ਸ਼ੁਿਰਗੁੋਾਰ ਹਰਣਾ  ਾਂ ਸਤੰਮਤ ਨਾਲ  ੜੁ ੇਹਰਣਾ ੋਰਰੂੀ ਹ।ੈ
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ਉੱਪਰ : ਧਬਆਸ ਹਸਪਤਾਲ
ਖੱਬ ੇਪਾਸ ੇ: ਨਚੇਰਧਿਓਰ ਹਸਪਤਾਲ
ਹਠੇਾਂ : ਬੋਰੁਗਾਂ ਦੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ। 193



ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ

ਮ ੌਦੂਾ ਸਧਤਗੁਰ ੂ ਨ ੇ ਹਾਲ ਧਵਚ ਹੀ ‘ਦ ਪਾਿ ਸੀਿਰੋ ਸਿੂਲ’ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿੀਤਾ 
ਹ।ੈ ਬਹਤੁ ਵੱਡ ੇਿੈਂਪਸ ਧਵਚ ਫਧੈਲਆ ਹਰਇਆ ਇਹ ਸਿੂਲ, ਅਪ੍ਲੈ 2014 ਤਰਂ 
ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਤਿ ਦ ੇਬੱਧਚਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ੂਿੀਤਾ ਧਗਆ ਹ।ੈ ਬਾਅਦ ਧਵਚ ਇਸ 
ਦਾ ਸਿੈਡੰਰੀ ਪੱਿਰ ਤਿ ਧਵਸਤਾਰ ਿੀਤਾ  ਾਵਗੇਾ। ਇਸ ਧਵਚ ਿੁੱਲ ਧਮਲਾ 
ਿ ੇ1200 ਧਵਧਦਆਰਿੀ ਧਸੱਧਖਆ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਣਗ।ੇ ਇਹ ਸਿੂਲ ਡਰੇ ੇਦੇ 
ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇ ਧਬਆਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ 
ਬੱਧਚਆ ਲਈ ਹ।ੈ ਸਿੂਲ ਉੱਚੀ ਧਸੱਧਖਆ ਪ੍ਾਪਤ ਅਨਭੁਵੀ ਅਧਿਆਪਿਾਂ 
ਅਤ ੇਪ੍ਬਿੰਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ  ਾ ਧਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਿੂਲ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਤੇਨ 
ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਿੂਲ ਧਵਚ ਆਿਧੁਨਿ ਲਬੈਰਰਟੇਰੀ ਅਤ ੇਿਧੰਪਊਟਰ ਹਨ, 
( ਦ ਤਿ ਇਸ ਸਿੂਲ ਦਾ ਪਰੂਾ ਧਵਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰ  ਾਂਦਾ, ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀ 
ਿਾਲਰਨੀ ਤਰਂ ਬਾਹਰਲ ੇਸਿੂਲਾਂ ਧਵਚ ਬੱਧਚਆ ਦੀ ਧਸੱਧਖਆ  ਾਰੀ ਰੱਖਣਗ ੇਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਧਚਆ ਦੀ ਸਿੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਡਰੇਾ ਧਦਦੰਾ ਰਹਗੇਾ)। ਡਰੇ ੇਧਵਖ ੇਸ਼ੁਰ ੂਿੀਤੇ 
 ਾ ਰਹ ੇਸਿੂਲ ਧਵਚ ਬੱਧਚਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦ ੇਪਰਮਾਧਣਿ ਧਸੱਧਖਆ ਬਰਰਡ ਦੀ 
ਪੱਿਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਧਸੱਧਖਆ ਧਦੱਤੀ  ਾਵਗੇੀ, ਧ ਸ ਧਵਚ ਖਡੇਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿੂਲ ਡਰੇ ੇਦ ੇਖਡੇਾਂ ਦ ੇਮਦੈਾਨ (ਸਪਰਰਟਸ ਿਪੰਲਿੈਸ) ਦ ੇਨੜੇੇ 
ਬਹਤੁ ਸਧੁਵਿਾ-ਭਰੀ ਿਾਂ ਉੱਤ ੇਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਧ ਸ ਧਵਚ ਖਡੇਾਂ ਦਾ ਮਦੈਾਨ 
ਅਤ ੇ ਧ ਮਨੇੋ ੀਅਮ ਵੀ ਹ।ੈ ਅਧਿਆਪਿਾਂ ਅਤ ੇ ਪ੍ਬਿੰ-ਿਰਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 
ਧਵਸ਼ਸ਼ੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
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ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ (ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ)

ਡਰੇ ੇਦ ੇਖਡੇਾਂ ਦ ੇਮਦੈਾਨ ਧਵਚ  ਾਧਗਗੰ ਟ੍ਿੈ ਹ।ੈ ਏਿ ੇਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮਦੈਾਨ, 
ਟਧੈਨਸ ਅਤ ੇਬਾਸਿਟ-ਬਾਲ ਖਡੇਣ ਵਾਲ ੇਿਰਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨ ੌਵਾਨ 
ਏਿ ੇਫੁੱਟਬਾਲ, ਧਰਿਿਟ, ਬਾਸਿਟ-ਬਾਲ, ਬਡੈਧਮਟੰਨ ਆਧਦ ਖਡੇਦ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਖਡੇਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਧਦੱਤੀ  ਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਏਿ ੇਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀਆ ਵਾਸਤੇ 
ਿਸਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਧ ਮ ਵੀ ਹ।ੈ
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ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ

ਸਤੰ-ਸਧਤਗੁਰ ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਸ਼ੇ ਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹੂਾਨੀ ਧਵਿਾਸ 
ਹ।ੈ ਉਹ ਸਧਤਸਗੰ ਅਤ ੇ ਸਵੇਾ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਮਤੰਵ 
ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਪਸੁਤਿਾਂ ਅਤ ੇਹਰਰ ਪ੍ਿਾਧਸ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਰਪੂ ਧਵਚ 
ਮਾਨਧਸਿ ਭਰ ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਿਰਵਾਇਆ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਗੰਤ ਦ ੇਬਧੌਿਿ ਧਵਿਾਸ ਲਈ ਡਰੇਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਦਾ ਧਵਸ਼ਸ਼ੇ 
ਮਹੱਤਵ ਹ।ੈ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤ ੇ ਸਹੁਾਵ ੇ ਮਾਹਲੌ ਵਾਲੀ ਇਹ 
ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਡਰੇ ੇਦ ੇਧਵਚਿਾਰ ਬਣੀ ਹਰਈ ਹ।ੈ ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀ 
ਅਤ ੇਸਗੰਤ ਸਭ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਧਵਚ ਧਹਦੰੀ, ਅਗ੍ੰੇੋ ੀ ਅਤ ੇਦਸੂਰੀਆ ਅਨਿੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਦੀਆ ਪਸੁਤਿਾਂ ਹਨ। ਪਸੁਤਿਾਂ ਦੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਲਈ ਇਿ 
ਰਸੈਟਰਰਸ਼ੇਨ ਸਿੈਸ਼ਨ ਹ,ੈ ਧ ਸ ਧਵਚ ਧਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਰੁਮੰਤ 
ਅਤ ੇਬਹਾਲੀ ਿੀਤੀ  ਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ‘ਪਰੁਾਲਖੇ 
ਧਵਭਾਗ’ (ਆਰਿਾਈਵੋ ਧਡਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਵੀ ਹ।ੈ ਇਸ 
ਵਲੇ ੇਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਧਵਚ 70,000 ਪਸੁਤਿਾਂ ਹਨ  ਦ ਧਿ ਇਸ 
ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਪ ੰ ਲੱਖ ਪਸੁਤਿਾਂ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ 
ਲਈ ਪਸੁਤਿਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰ  ਦਸ਼ੇ-ਧਵਦਸ਼ੇ ਧਵਚ 
ਵੱਡੀ ਪੱਿਰ ’ਤ ੇਚੱਲ ਧਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਵੇਾਦਾਰ ਰਹੂਾਨੀ ਅਤੇ 
ਸਸੰਾਰ ਦ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਰਮਾਂ ਸਬੰਿੰੀ ਪਸੁਤਿਾਂ ਪੜ੍ਹ ਿ,ੇ 
ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਧਵਚ ਲੱਗ ੇਹਰਏ ਹਨ।

ਡਰੇਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ ਦਾ ਗਟੇ। 199
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ਉੱਪਰ : ਰੀਧਡਗੰ ਰਮੂ
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ਧਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਰੁਮੰਤ ਅਤ ੇਰਸੈਟਰਰਸ਼ੇਨ। 203



ਉੱਪਰ : ਧਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿਧੈਨਗੰ ।
ਹਠੇਾਂ : ਡਰੇ ੇਦਾ ਪਰੁਾਲਖੇ ਧਵਭਾਗ 
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ਧਹਦੰੀ ਪ੍ਿਾਸ਼ਨ ਧਵਭਾਗ

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ

ਡਰੇ ੇਦਆੁਰਾ ਸਤੰਮਤ ਅਤ ੇਦਸੂਰੀਆ ਅਧਿਆਤਧਮਿ ਧਵਚਾਰਿਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧੰਿਤ ਮਹਾਂਪਰੁਖਾਂ ਬਾਰ ੇਪਸੁਤਿਾਂ ਛਪਵਾਈਆ  ਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਏਿਰਂ ਸਭ 
ਤਰਂ ਪਧਹਲਰਂ 1902 ਧਵਚ ਬਾਬਾ  ਮੈਲ ਧਸਘੰ  ੀ ਦਆੁਰਾ ‘ਸਾਰਬਚਨ’ ਨਾਮੀ 
ਪਸੁਤਿ ਦੀਆ 500 ਪ੍ਤੀਆ ਛਪਵਾਈਆ ਗਈਆ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਂ ਬਾਅਦ 
ਪਸੁਤਿਾਂ ਦੀ ਛਪਵਾਈ ਦਾ ਿਾਰ  ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਧਰਹਾ ਪਰ ਇਸ ਧਵਚ ਬਹਤੁੀ 
ਤਰੱਿੀ ਨਾ ਹਰਈ। 1951 ਤਿ ਡਰੇ ੇਦਆੁਰਾ ਅਗ੍ੰੇੋ ੀ ਧਵਚ ਪ ੰ-ਛ ੇਅਤ ੇਪ ੰਾਬੀ 
ਧਵਚ ਧਸਰਫ਼ ਦਰ ਪਸੁਤਿਾਂ ਹੀ ਛਪਵਾਈਆ ਗਈਆ ਸਨ। ਹੋਰੂ ਮਹਾਰਾ  
ਚਰਨ ਧਸਘੰ  ੀ ਨ ੇ1970 ਦ ੇਦਹਾਿ ੇਧਵਚ ਧਵਿੀਵਤ ਰਪੂ ਧਵਚ ਪ੍ਿਾਸ਼ਨ ਧਵਭਾਗ 
ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਿੀਤੀ ਤਾਂ  ਰ ਧ ੱਿਰਂ ਤਿ ਸਭੰਵ ਹਰਵ ੇਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਚ ਸਤੰਮਤ 
ਦੀਆ ਧਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਿ ਿਰਵਾਈਆ  ਾ ਸਿਣ। 1970 ਦ ੇ ਅਤੰ ਤਿ 
ਅਗ੍ੰੇੋ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਧਹਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗ-ਪਗ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਚ ਧਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਿਾਸ਼ਤ 
ਹਰਣੀਆ ਸ਼ੁਰ ੂਹਰ ਗਈਆ। ਅੱ  ਧਵਦਵਾਨ ਸਵੇਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਸਮਹੂ 
ਡਰੇ ੇਧਵਚ ਰਧਹਦੰ ੇਹਰਏ ਵੀ ਅਤ ੇਡਰੇ ੇਤਰਂ ਬਾਹਰ ਰਧਹਦੰ ੇਹਰਏ ਵੀ, ਅਗ੍ੰੇੋ ੀ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਲਗ-ਪਗ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਧਵਚ ਪਸੁਤਿਾਂ ਧਲਖਣ ਦਾ ਅਤ ੇਸਪੰਾਦਨ 
ਦਾ ਿਾਰ  ਿਰ ਧਰਹਾ ਹ।ੈ ਿਈ ਪਸੁਤਿਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਰੀਿਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤ ੇਯੂਰਪ 
ਧਵਚ ਬਰਲੀਆ  ਾਣ ਵਾਲੀਆ 25 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਧਵਚ ਅਨਵੁਾਦ ਿੀਤਾ ਧਗਆ ਹ।ੈ

ਪ੍ਿਾਸ਼ਨ ਧਵਭਾਗ ਹੋਰੂ ਮਹਾਰਾ  ਚਰਨ ਧਸਘੰ  ੀ ਦ ੇਸਧਤਸਗੰਾਂ ਦੀ ਧਹਦੰੀ 
ਅਤ ੇ ਪ ੰਾਬੀ ਧਵਚ ਆਡੀਓ ਸੀ. ਡੀ. ਅਤ ੇ ਡੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਅਗ੍ੰੇੋ ਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ- ਵਾਬਾਂ ਦੀਆ ਮੀਧਟਗੰਾਂ ਦ ੇਚਰਣਵੇਂ ਅਸ਼ੰਾਂ 
ਉੱਤ ੇਆਿਾਧਰਤ ਆਡੀਓ ਸੀ.ਡੀ. ਅਤ ੇਡੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਧਤਆਰ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਧਿਤਾਬਾਂ, ਆਡੀਓ ਸੀ. ਡੀ., ਡੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਅਤ ੇ ਧਬਆਸ ਦ ੇਸਤੰ-ਸਧਤਗੁਰਆੂ 
ਦੀਆ ਿੁਝ ਚਰਣਵੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਰੇ ੇ ਧਵਖ ੇਅਤ ੇਸਸੰਾਰ ਭਰ ਦ ੇਸਧਤਸਗੰ 
ਸੈਂਟਰਾਂ ਧਵਚ ਲਾਗਤ ਦ ੇਮੁੱਲ ਉੱਤ ੇਵਚੇੀਆ  ਾਂਦੀਆ ਹਨ।
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ਸੀ. ਡੀ., ਡੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਅਤ ੇਧਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਧਵਿਰੀ। 207



 ਨਰਲ ਸਟਰਰ ਅਤ ੇਫਲ-ਸਬੋੀਆ ਦ ੇਿਾਊਂਟਰ।

ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ
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ਆਮ ੋਰਰੂਤ ਦੀਆ ਚੀੋਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲ ੇਪਦਾਰਿ, ਫਲ, ਸਬੋੀਆ ਆਧਦ ਦਿੁਾਨਾਂ ਉੱਤ ੇਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਚੀੋਾਂ ਬੋਾਰ ਤਰਂ ਸਸਤ ੇਮੁੱਲ 
’ਤ ੇਵਚੇੀਆ  ਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਿੱਪਧੜਆ ਦੀ ਿਲੁਾਈ ਅਤ ੇਡਰਾਈਿਲੀਧਨਗੰ, ਦਰੋੀ, ਮਰਚੀ, ਨਾਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਏਿ ੇਡਾਿਖ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹ।ੈ ਭਾਰਤ ਦ ੇਧਤਨੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਿ, ਏ. ਟੀ. ਐਮ. ਸਮਤੇ ਸਾਰੀਆ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦ ੇਹਨ।

209



ਡਰੇ ੇਦ ੇਅਦੰਰ ਪਟੈਰਰਲ ਪਪੰ, ਫ਼ਾਇਰਧਬ੍ਗਡੇ ਅਤ ੇਐਂਬਲੂੈਂਸ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਵੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹ।ੈ ਮਰਟਰ ਗਰੈਾ  ਧਵਚ ਸਵੇਾਦਾਰ ਡਰੇ ੇਦ ੇਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਲੁਾਈ ਅਤ ੇਮਰੁਮੰਤ ਿਰਦੇ 
ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਵਚ ਸਾਈਿਲ, ਧਰਿਸ਼ਾ, ਸਿੂਟਰ, ਬੱਸਾਂ, ਿਾਰਾਂ, ਟ੍ੱਿ ਅਤ ੇਟ੍ਿੈਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੁਮੰਤ ਅਤ ੇਦਖੇ-ਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 
ਖ਼ਦੁ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ) ਇਹ ਠੀਿ ਹ ੈਧਿ ਸਾਰੀ ਿਾਲਰਨੀ ਧਵਚ ਿੁਝ ਵੀ ਫ਼ੋਲੂ ਨਹੀਂ  ਾਣ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ, ਧ ਵੇਂ ਪਰੁਾਣ ੇਵਾਹਨਾਂ ਦ ੇਿਲ-ਪਰੁੋ ੇਵਰਤ ਿ ੇਦਸੂਰ ੇਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਨਵਾਂ ਰਪੂ ਦ ੇਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਮਰਟਰ ਗਰੈਾ  ਧਵਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਧੁਿਗੰ ਦੀ ਧਵਵਸਿਾ ਵੀ ਹ ੈਅਤ ੇਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਿਾਰਡ ਵੀ ਰੱਧਖਆ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਡਰੇ ੇਧਵਚ ਘੁਮੰਦੇ-ਧਫਰਦ।ੇ
213



ਗੁਆਚਾ ਅਤੇ ਲੱਭਾ

‘ਗੁਆਚਾ ਅਤ ੇਲੱਭਾ’ ਧਵਭਾਗ ਨੂੰ ਧ ਹੜੀ ਵੀ 
ਗੁਆਚੀ ਹਰਈ ਚੀੋ ਧਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ 
ਪਰੂਾ ਧਰਿਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਧ ਸ ਧਵਚ ਧਮਤੀ 
ਅਤ ੇਧਮਲਣ ਦੀ ਿਾਂ ਵੀ ਦਰ  ਿੀਤੀ  ਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀ ਅਤ ੇ ਸਗੰਤ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪਰੂ 
ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦ ੇਹਨ। 
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ਸਗੰਤ ਦੀ ਸਧੁਵਿਾ ਲਈ ਡਰੇ ੇਦਾ ਰਲੇਵ ੇ ਧਵਭਾਗ ਆਮ ਤਰਂ ਵੱਿ ਰਲੇ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਿ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਲੇ-ਧਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿ ਿਾਇਮ ਰੱਖਦਾ 
ਹ।ੈ ਧਟਿਟਾਂ ਦੀ ਮਗੰ ਧਵਚ ਬਹਤੁ ਵਾਿਾ ਹਰ  ਾਣ ਿਾਰਨ, ਸਰਿਾਰ ਦਆੁਰਾ ਡਰੇੇ 
ਧਵਖ ੇ ਿਧੰਪਊਟਰ ਦਆੁਰਾ ਿੀਤ ੇ  ਾਣ ਵਾਲ ੇ ਆਰਿਸ਼ਣ ( reservation ) ਦੀ 
ਧਵਵਸਿਾ ਉਪਲਬਿ ਿਰਵਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਭਾਰਤੀ ਰਲੇਵ ੇਧਵਭਾਗ ਨਾਲ ਧਮਲ ਿੇ 
ਡਰੇ ੇਨ ੇਧਬਆਸ ਰਲੇਵ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ’ਤ ੇਯਾਤਰੀਆ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਸਿੁਾਰ ਿੀਤ ੇਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਿਵਭਾਗ
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ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ
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ਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀ ਡਰੇ ੇਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਤੀ ਬਹਤੁ ਸਤਰਿ ਹਨ। ਸਾਰ ੇਡਰੇ ੇ ਧਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਗੰਾਂ ਦੇ 
ਿੂੜਾਦਾਨ ਰੱਖ ੇਗਏ ਹਨ ਤਾਂ  ਰ ਗਲ-ਸੜ  ਾਣ ਵਾਲ ੇਅਤ ੇਨਾ ਗਲਨ-ਸੜਨ ਵਾਲ ੇਿੂੜ ੇਦਾ ਠੀਿ 
ਧਨਪਟਾਰਾ ਿੀਤਾ  ਾ ਸਿ।ੇ ਿੂੜਾ ਿਰਿਟ ਰਰੋ  ਇਿੱਠਾ ਿੀਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੁਾਰ ਿਰ ਿ ੇ ਾਂ 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੜੁ ਵਰਤਣ ਦ ੇਿਾਬਲ ਬਣਾ ਧਲਆ  ਾਂਦਾ ਹ ੈ ਾਂ ਧਫਰ ਵਚੇ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਗਲ  ਾਣ 
ਵਾਲ ੇਿੂੜ ੇਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਲਈ  ਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਬਾਿੀ ਦਾ ਿੂੜਾ ਧ ਵੇਂ ਮਨੁਾਸਬ ਸਮਧਝਆ  ਾਂਦਾ ਹ,ੈ 
ਧਬਲ ੇਲਾ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ  ੱਧਿਆ ਧਵਚ ਆਏ ਸਵੇਾਦਾਰ,  ਵਾਨ ਭਾਈ ਅਤ ੇਬੀਬੀਆ, ਟਰੱਿਾਂ 
ਧਵਚ ਬਠੈ ਿ ੇਿਾਂ-ਿਾਂ ਤਰਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਚਰਾ ਇਿੱਠਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਧ ਵੇਂ ਉਹ ਮਰਟਰ ਗੱਡੀ ਧਵਚ ਸਰੈ ਿਰ 
ਰਹ ੇਹਰਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਦੇਧਖਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ

217



ਰੀ-ਸਾਈਕਿਲਗੰ (ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੜੁ ਵਰਤੋਂ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ)

ਡਰੇ ੇਧਵਚ ਧ ੱਿਰਂ ਤਿ ਹਰ ਸਿ ੇਅਧ ਹ ੇਸਿਾਈ ਢਗੰ ਵਰਤਣ ਉੱਤ ੇੋਰਰ ਧਦੱਤਾ 
 ਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਧ ਹੜ ੇ ਪਧਰਆਵਰਣ ਦੀ ਧਦ੍ਸ਼ਟੀ ਤਰਂ ਅਨਿੂੁਲ ਹਰਣ। ਡਰੇ ੇ ਧਵਚ 
ਿਈ ਪ੍ਿਾਰ ਦੀ ਖਤੇੀ-ਬਾੜੀ ਦਆੁਰਾ ਅਨਿੇ ਚੀੋਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ 
ਖਤੇਾਂ ਦੀ ਧਸ ੰਾਈ ਲਈ ਨਾਲੀਆ ਦਾ ਗਦੰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਿਰ ਿ ੇਵਰਤਰਂ ਧਵਚ 
ਧਲਆਦਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿੁਝ ਵੀ ਧਵਅਰਿ ਨਹੀਂ  ਾਣ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ। ਪਰੁਾਣੀਆ 
ਇੱਟਾਂ ਤਰੜ ਿ ੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਿਾਰ  ਧਵਚ ਲਾ ਲਈਆ  ਾਂਦੀਆ ਹਨ। 
ਗਦੰਗੀ ਅਤ ੇਿੂੜ-ੇਿਚਰ ੇਨੂੰ ਮੜੁ ਤਰਂ ਵਰਤਰਂ ਧਵਚ ਧਲਆਉਣ ਯਰਗ ਬਣਾਇਆ 
 ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਲਗੰਰ ਅਤ ੇਫਲ-ਸਬੋੀਆ ਦ ੇਸਟਾਲ ਤਰਂ ਧਨਿਲ ੇਗਲ  ਾਣ ਵਾਲੇ 

ਿਚਰ ੇਨੂੰ ਖਾਦ ਧਵਚ ਬਦਲਨ ਲਈ ਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇਟਰਇਆ ਧਵਚ ਪਾ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ੋਮੀਨ ਦ ੇ ਅਦੰਰ ਸੀਵਰ ੇ ਤਰਂ ਖ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਆਿਸੀਡਸ਼ੇਨ ਪਾਂਡ ਧਵਚ ਪਾ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਡੱਬ,ੇ ਪਲਾਸਧਟਿ, ਿੱਚ, 
ਲਰਹ ੇਆਧਦ ਦੀਆ ਧ ਹੜੀਆ ਚੀੋਾਂ ਸੜਦੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪੈ 
ਧਵਭਾਗ ਧਵਚ ਭ ੇ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਏਿ ੇਧ ੱਿਰਂ ਤਿ ਹਰ ਸਿ ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀੋਾਂ ਨੂੰ ਮੜੁ 
ਤਰਂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਧਵਚ ਧਲਆਉਣ ਦ ੇਿਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਰਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ  ਾਂਦੀ ਹ,ੈ 
ਧ ਵੇਂ ਦੁੱਿ ਦ ੇਖ਼ਾਲੀ ਿਨੈ ਅਤ ੇਡੱਧਬਆ ਨੂੰ ਬੀ  ਬੀ ਣ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਧਵਚ 
ਭ ੇ ਧਦੱਤਾ  ਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਸੰਸਕਾਰ

ਧਿਸ ੇਡਰੇਾ ਧਨਵਾਸੀ ਦ ੇਅਿਾਲ ਚਲਾਣਾ ਿਰ  ਾਣ ’ਤ ੇਡਰੇਾ ਉਸ ਦ ੇਅਧੰਤਮ-ਸਸੰਿਾਰ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਵਾਹ ਿਰਨ ਅਤ ੇਅਧੰਤਮ ਭਰਗ ਦਾ ਪ੍ਬਿੰ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ
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ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ

ਬਾਬਾ ਿਮੈਲ ਪਸਘੰ ਿੀ ਨ ੇਡਰੇ ੇਪਿਖ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਖਹੂ ਖਦੁਿਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਉਸ 
ਪਿਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਸਾਰ ੇਖ਼ਰਚ ੇਦਾ ਿਰੂਾ ਪਹਸਾਬ ਰੱਪਖਆ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਡਰੇ ੇਦ ੇਸਭ ਸਪਤਗੁਰਆੂਂ ਨ ੇਸਗੰਤ ਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਅਤ ੇਡਰੇ ੇਦੇ 
ਪਿਕਾਸ ਦੀ ਹਰ ਿਪਹਲ ੂਤੋਂ ਖ਼ਦੁ ਦਖੇ‑ਰਖੇ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ

ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਿ ਚਰਨ ਪਸਘੰ ਿੀ ਦ ੇਿਕਤ ਪਿਚ ਡਰੇ ੇਦਾ ਪਨਰਤੰਰ ਪਿਕਾਸ 
ਹੁਦੰਾ ਪਰਹਾ। ਡਰੇ ੇਦ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦ ਿੀ ਪਮਲਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਿਾਂਦੀ 
ਿਾਂ ਉਹਦ ੇਬਦਲ ੇਪਕਸ ੇਦਿੂੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦ ੇਕ ੇਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲ ੈਲਈ ਿਾਂਦੀ। 
ਡਰੇਾ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਿਾਉਣਾ, ਸਗੰਤ ਲਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿ੍ਰਬਧੰ 
ਕਰਨਾ, ਦਸੂਰੀਆਂ ਭਾਂਤ‑ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਿਲਬਧ ਕਰਿਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਭ ਨਾਲ ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਪਨਰਤੰਰ ਿਾਧਾ ਹੁਦੰਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ
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ਪਿਛਲ ੇਸ ੌਸਾਲਾਂ ਪਿਚ ਸਗੰਤ ਦੀਆਂ ਿਧਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਡਰੇ ੇਦਾ ਪਨਰਤੰਰ 
ਪਿਕਾਸ ਹੁਦੰਾ ਆ ਪਰਹਾ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੰਤ ਦੀ ਿਧਦੀ ਿਾਂਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਿੱਡਾ 
ਸਪਤਸਗੰ ਿਡੰਾਲ ਬਣਿਾਉਣਾ, ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਿਾਉਣਾ, ਿੱਧ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਆੁਉਣ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਅਤ ੇਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ 
ਿਰੂਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਿ ੋਲੱਖਾਂ ਪਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ ਲਈ ਿਰੂੀ ਪਿਿਸਥਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਸਪਤਸਗੰਾਂ ਸਮੇਂ ਏਥ ੇਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ ਦੀ 

ਪਗਣਤੀ ਘਟਦੀ‑ਿਧਦੀ ਰਪਹਦੰੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਲੜੋ ਅਨਸੁਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 
ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਿਲਬਧ ਕਰਿਾਉਣ ਿੱਲ ਖ਼ਾਸ ਪਧਆਨ ਪਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਭਪਿੱਖ 
ਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ, ਡਰੇ ੇਦ ੇਿ੍ਰਬਧੰ ਦੀਆਂ ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਹਰੋ ਿੱਧ 
ਪਿਿਸਪਥਤ ਅਤ ੇਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹ ੋਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਣੁ ਸਾਰੀਆਂ ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਅਗਲੇ 
ਿੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਰੱਖ ਕ ੇਬਣਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸਨੰ 1990 ਪਿਚ ਪਕਸ ੇਨ ੇਪਿਛਲ ੇਿਿੰ ਸਾਲਾਂ ਪਿਚ ਬਹਤੁ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਹ ੋਰਹ ੇਡਰੇੇ 
ਦ ੇਪਿਕਾਸ ਬਾਰ ੇਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਿ ਚਰਨ ਪਸਘੰ ਿੀ ਨੂੰ ਿੁੱਪਛਆ ਤਾਂ ਆਿ ਨ ੇਪਕਹਾ, 
“ਅਸੀਂ ਹਾਲ ੇ ਪਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਹਾਲ ੇਮਜ਼ੰਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਿਹੁਚੰ।ੇ ਮਨੈੂੰ 
ਿਤਾ ਹ ੈਪਕ ਡਰੇ ੇਦੀ ਖਤੇੀ‑ਬਾੜੀ ਿਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 1000 ਏਕੜ ਹ।ੈ ਬਹਤੁੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਉੱਤ ੇ ਪਬਰਛ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਲਗ‑ਿਗ 350 ਤੋਂ 400 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 
ਪਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਿੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਰਛ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿੀਿਨ‑ਦਾਨ ਪਦਦੰੇ 
ਹਨ। ਪਬਰਛ ਬਹਤੁ ਸੁਦੰਰ ਅਤ ੇਮਨਮਹੋਣ ੇਲੱਗਦ ੇਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਿਛੰੀਆਂ ਦੀ ਿੀ 
ਰੱਪਖਆ ਕਰਦ ੇਹਨ।’’

ਅਸਲ ਪਿਚ ਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ‑ਨਾਲ ਿੜੇ‑ਿਪੌਦਆਂ ਅਤੇ 
ਿ੍ਰਪਕਰਤਕ ਪਦ੍ਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿੀ ਪਿਕਾਸ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇ ਦ ੇ ਪਨਰਤੰਰ ਪਿਕਾਸ ਪਿਚ 
ਪਿਿਹਾਪਰਕਤਾ ਅਤ ੇਸਾਦਗੀ ਦ ੇ ਪਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤ ੇਜ਼ਰੋ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ 
ਹ,ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ, ਏਥ ੇਲਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਿੜੇ‑ਿਦੌੇ 
ਿਿੰਾਬ ਦ ੇਿਲਿਾਯੂ ਦ ੇਅਨਕੂੁਲ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਲਾਉਣਾ ਿੀ 
ਅਸਾਨ ਹ।ੈ 

ਇਕ ਹਰੋ ਮਹੱਤਿਿਰੂਨ ਪਨਯਮ ਇਹ ਹ ੈਪਕ ਪਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹ ੋਸਕ ੇਬਪੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 
ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬਹ‑ੁਉਿਯਗੋੀ ਹਣੋ। ਪਮਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਏਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 
ਨੂੰ ਪਿਹੜਾ ਸੁਦੰਰ ਰਿੂ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਦ ੇਫਲ‑ਰਿੂ ਲਕੋ ਏਥ ੇਆਰਾਮ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਖਡੇ‑ਕੁੱਦ ਸਕਦ ੇਹਨ; ਲਕੋ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮਸੌਮ ਪਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ 
ਿਪੌਦਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਪਿਚ ਦਰੂ ਤਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਦੈਲ ਚੱਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਢਲਾਨਾਂ 
ਮਜ਼ਬਤੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਭੀੜ ਨੂੰ ਪਨਯਤੰਰਨ ਪਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਕੇ 
ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੇ ੇਦ ੇਲਗ‑ਿਗ ਅੱਧ ੇ ਪਹੱਸ ੇ ਪਿਚ ਹਪਰਆਲੀ, ਿੜੇ‑ਿਦੌ ੇਅਤੇ 
ਸੁਦੰਰ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਏਥੋਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਤਾਿਰਨ ਨੂੰ ਸੁਦੰਰ 
ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਪਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਗੰਤ ਦੀਆਂ ਿਧਦੀਆਂ ਲੜੋਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਡਰੇ ੇਦਾ ਕਈ ਚਰਨਾਂ ਪਿਚ ਪਿਕਾਸ ਕੀਤਾ 
ਪਗਆ ਹ।ੈ ਏਥੋਂ ਦ ੇਸੁਦੰਰ ਿ੍ਰਪਕਰਪਤਕ ਪਦ੍ਰਸ਼ਾਂ ਿਾਂਗ, ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਪਿਚ ਿੀ ਸਾਦਗੀ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤ ੇਦਖੇ‑ਭਾਲ ਦਾ 
ਕਮੰ ਅਸਾਨ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਦੋਂ ਕਈੋ ਇਮਾਰਤ ਿਰੁਾਣੀ ਹ ੋਿਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੂੰ ਢਾਹ ਪਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਕਸ ੇਹਰੋ ਕਮੰ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਹਿਾ‑ਘਰ ਪਿਚ ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਹ ੇਲਕੋ।

ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਪਹਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਹ‑ੁਉਿਯੋਗੀ ਿ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ 
ਹੈ — ‘ਹਿਾ‑ਘਰ’। ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਹਲੋਂ ਸ਼ੈ ੱਡ ਦੇ ਰਿੂ ਪਿਚ ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ, 
ਿਰ ਿਦੋਂ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਪਲਆਂ ਨੂੰ ਮਪਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਪਕ ਏਥੇ ਸ਼ੈ ੱਡ ਦਾ 
ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪਿਚ ਬਹਤੁ ਭੀੜ ਰਪਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਯੋਿਨਾ ਬਦਲ ਪਦੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਹਟਾ ਪਦੱਤੀ ਗਈ, ਹੇਠਾਂ ਹਪਰਆ‑ਭਪਰਆ 
ਲਾਅਨ (lawn ) ਬਣਾ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਅਤੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਖੰਭੇ, ਿੇਲਾਂ 
ਨਾਲ ਢੱਕ ਪਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਾ ਘਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਾਇਆਦਾਰ 
ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਪਗਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਪਹਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਮਸਾਲ ਹੈ ਸਪਤਸੰਗ‑ਿੰਡਾਲ। 
ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਸਪਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 

ਨੇ ਸਪਤਸੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿੀ ਬਦਲ ਪਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਤਸੰਗ ਿੰਡਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿੀ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗੰਰ ਪਿਚ 
ਿਾਣ ਲਈ ਨੜੇ ੇਹੀ ਗਟੇ ਿੀ ਬਣਾ ਪਦੱਤ ੇਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ 
ਡਰੇ ੇਦ ੇਅਦੰਰਲ ੇਪਹੱਸ ੇਪਿਚ ਿਾਣ ਦੀ ਲੜੋ ਨਹੀਂ ਿੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਿਾਿਾਈ ਿੀ 
ਘੱਟ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੰਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆ‑ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਪਕਸ ੇਇਕ 
ਿਗ੍ਹਾ ਬਹਤੁੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁਦੰੀ।

ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਿ ਚਰਨ ਪਸੰਘ ਿੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਿੱਖਰਾ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ 
ਅਸਰ ਨਾ ਿਿੇ। ਮੌਿੂਦਾ ਸਪਤਗੁਰ ੂਦੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 
ਿ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਸਫਲਤਾ‑ਿੂਰਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
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ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੂਪ‑ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ

ਡਰੇ ੇਦੀ ਰਿੂ‑ਰਖੇਾ ਬਹਤੁ ਪਸੱਧੀ‑ਸਾਦੀ ਹ।ੈ ਪਕਸ ੇਆਰਕੀਟਕੈਟ ਨ ੇਡਰੇ ੇਦੀ 
ਿਰੁਾਣ ੇਜ਼ਮਾਨ ੇਦ ੇਅਪਿਹ ੇਕਸਬ ੇਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਪਿਹੜਾ ਚਾਰ ੇਿਾਪਸਓਂ 
ਸਰੁੱਪਖਅਤ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਦੀ ਚਾਰ‑ਦੀਿਾਰੀ ਹ,ੈ (ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕਧੰ ਿਾਂ ਪਫਰ ਪਬਰਛਾਂ 
ਦੀ ਿਾੜ ਹ)ੈ ਅਤ ੇਪਿਸ ਪਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਣੋ ਲਈ ਅਪਿਹਾ ਗਟੇ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਦੀ 
ਸਰੁੱਪਖਆ ਦਾ ਿਰੂਾ ਿ੍ਰਬਧੰ ਹ।ੈ ਚਾਰ‑ਦੀਿਾਰੀ ਦ ੇਬਾਹਰ ਕਾਰ ਿਾਰਪਕਗੰ ਹ,ੈ 
ਿ ੋ ਿਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੁੱਪਖਅਤ ਹ,ੈ ਖਤੇਾਂ ਪਿਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਲੜੋ ਅਨਸੁਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 
ਉਗਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ‑ਦੀਿਾਰੀ ਦ ੇ ਅਦੰਰ ਸਗੰਤ ਦੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ 
ਅਤ ੇਭਿੋਨ ਦ ੇਿ੍ਰਬਧੰ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸਗੰਤ ਦੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਪਿਉਂ‑ਪਿਉਂ ਕਾਲਨੋੀ ਦ ੇ ਪਿਚਕਾਰ ਬਣ ੇਿਰੁਾਣ ੇਡਰੇ ੇਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਲ ੇਿਾਸੇ 
ਿਧਦ ੇ ਿਾਿ,ੋ ਚੜੌੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤ ੇ ਿੱਡੀਆਂ‑ਿੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਦਖਾਈ 
ਪਦਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਿਰੁਾਣ ੇਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਗੰ ਅਤ ੇਗਲੀਆਂ ਛਟੋੀਆਂ ਸਨ 
ਿਰ ਸੁਦੰਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਿਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਰੇ ੇਦ ੇਨਿੇਂ ਪਹੱਸ ੇਪਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਚੜੌੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤ ੇਗਲੋ ਚਕੌ ਆਧਪੁਨਕਤਾ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹਨ। 
ਸੁਦੰਰ ਿ੍ਰਪਕਰਤਕ ਨਜ਼ਾਪਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਰੂ, ਖ਼ਬੂ ਚੜੌੀਆਂ ਅਤ ੇਆਿਸ ਪਿਚ 
ਿੜੁੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ,ੇ ਸਗੰਤ ਦੀ ਭੀੜ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਿਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰਕਪਸ਼ਆਂ ਆਪਦ ਲਈ ਿੀ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹ।ੈ

ਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਿਾਲ ਏਥੋਂ ਦੀ ‘ਖਲੁ੍ਹੀ ਥਾਂ, ਖਲੁ੍ਹ ੇ ਮਦੈਾਨ’ ਦੀ ਯਿੋਨਾ 
ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਗੰ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖਲੁ੍ਹੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਉੱਤ ੇ ਿਹੁਚੰਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 

ਹਨ, ਪਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇ ੇ ਦੀ ਖ਼ਬੂਸਰੂਤੀ ਪਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਦ ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 
ਰਣੌਕ ਿੀ ਿਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਲੁ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲਕੋ ਅਰਾਮ 
ਨਾਲ ਏਧਰ‑ਓਧਰ ਆ‑ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ ’ਤ ੇਸਰੂਿ ਦ ੇਢਲ ਿਾਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤ ੇਖਲੁ੍ਹੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਉੱਤ ੇਚਪਹਲ‑ਿਪਹਲ ਿਧ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਿਿਾਨ ਅਤ ੇਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦ ੇਲਕੋ ਇਕੱਠ ੇਬਠੈ ਕ ੇਗੱਿ‑ਸ਼ੱਿ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਦ 
ਪਕ ਮੁਡੰ‑ੇਕੁੜੀਆਂ ਆਿ‑ੋਆਿਣ ੇਟਪੋਲਆਂ ਪਿਚ ਏਧਰ‑ਓਧਰ ਘੁਮੰਦ ੇਹਨ; ਹਰ 
ਕਈੋ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ੇਸੁਦੰਰ‑ਸਹੁਾਿ ੇਮਾਹਲੌ ਦਾ ਅਨਦੰ ਮਾਣਦਾ ਹ।ੈ

ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਲਕੋ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਦੈਲ ਚੱਲਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਬੂ ਚੜੌ ੇਫਟੁ‑ਿਾਥ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇ ਪਕਨਾਪਰਆਂ ਉੱਤ ੇਰਪੇਲਗੰ ਲੱਗੀ ਹ ੈਤਾਂ ਿ ੋਿਦੈਲ 
ਚੱਲਣ ਿਾਲ ੇਲਕੋ ਪਸਰਫ਼ ਫੁੱਟ‑ਿਾਥ ਉੱਤ ੇਹੀ ਚੱਲਣ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ੇਨਹੀਂ। ਿਾਹਨਾਂ 
ਦ ੇ ਪਨਰਦਸ਼ੇ ਲਈ ਥਾਂ‑ਥਾਂ ਸਿੇਾਦਾਰ ਖੜ੍ਹ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਉਹ ਲਕੋਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਿੀ 
ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਖ਼ਸ਼ੁੀ‑ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ‑ਿਰੂਿਕ ਅਨਸ਼ੁਾਸਨ ਿੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ। ਪਿੱਥ ੇਿਦੈਲ ਚੱਲਣ ਿਾਪਲਆਂ ਅਤ ੇਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਨੀ ਿੈਂਦੀ 
ਹ,ੈ ਓਥ ੇਿਦੈਲ ਚੱਲਣ ਿਾਪਲਆਂ ਿਾਸਤ ੇਭੂਮੀ‑ਗਤ (ਅਡੰਰ‑ਗਰਾਊਂਡ) ਰਸਤੇ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿ ੋਸਗੰਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆਿ‑ੋਆਿਣੀ ਥਾਂ ਿਹੁਚੰ ਿਾਏ।
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23.  ਸਕੂਲ

 24. ਮਨੋਿੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹਲੂਿਾਂ

 25. ਪ੍ਸਿਾਤਵਿ ਸ਼ਾਤਪੰਗ ਸੈਂਟਿ

 26. ਹਸਪਿਾਲ

 27. ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ

 28. ਆਕਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਂਡ ( pond )

 29. ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਿਤਕੰਗ

 30. ਨਿਸਿੀ

 31. ਸ਼ਾਤਪੰਗ‑ਕੰਪਲੈਕਸ

 32. ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ

 33. ਗਰੇਟ

 34. ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ

 35.  ਵਿਕਸ਼ਾਪ

 36. ਤਬਸਿਿਾ ਸ਼ੈ ੱਡ

 37. ਕੋਲਡ ਸਟੋਿ

 38. ਫਾਇਿ ਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪੈਟਿੋਲ ਪੰਪ ਅਿਰੇ
  ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਿੱਿ‑ਿਿਾਵ

 39. ਸੈਂਟਿਲ ਸਟੋਿ

 40. ਅਸਥੀ‑ਤਵਸਿਜਨ ਘਾਟ

 41. ਮਰੇਨਟਰੇਨੈਂਸ ਤਡਪਾਿਟਮੈਂਟ
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ਡੇਰੇ ਦਾ ਲਡਜ਼ਾਈਨ

ਡਰੇ ੇ ਦੀ ਪਨਰਮਾਣ‑ਸ਼ਲੈੀ ਦੀ ਆਿਣੀ ਹੀ ਪਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਹ।ੈ ਪਿਿੇਂ ਪਕ ਪਿਛਲੇ 
ਅਪਧਆਇਆਂ ਪਿਚ ਦਖੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟਕੈਚਰ 
ਪਸੱਧਾ‑ਸਾਦਾ ਹ।ੈ ਘਰ, ਹਸੋਟਲ, ਸਰਾਿਾਂ, ਸ਼ੈ ੱਡ ਅਤ ੇਿ੍ਰਬਧੰਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਿਚ 
ਬਾਹਰਲ ੇ ਪਹੱਸ ੇ ਪਿਚ ਇੱਕ‑ੋਪਿਹ ੇ ਗੂੜ੍ਹ ੇ ਲਾਲ ਅਤ ੇ ਦਧੂੀਆ ਰਗੰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਾਰਨ ਸਾਰ ੇਡਰੇ ੇਪਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪਦਖਾਈ ਪਦਦੰੀ ਹ।ੈ

ਇਸ ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਡੰ‑ਿਡੰਾਲ ਦੀ ਅਤੀ‑ਆਧਪੁਨਕ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਦਸੂਰੀਆਂ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਿਚ ਿੀ ਪਦਖਾਈ ਪਦਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਠਪਹਰਾਉਣ 
ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਦੰਰ ਆਧਪੁਨਕ ਪਡਜ਼ਾਈਨ, ਿਰੂੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਿਹਾਪਰਕ ਹ ੈ: ਹਲਕ ੇਿਜ਼ਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸਟੀਲ ਪਟਊਬਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ੇਸਿਸੇ 
ਫਰਮੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੜੋ੍ਹ‑ੇਪਿਹ ੇਖਪੰਭਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਥਾਂ 
ਘਰੇਨ ਪਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਬਨਾਿਟ ਕਾਰਨ 
ਭੁਚਾਲ ਦ ੇਝਟਪਕਆਂ ਤੋਂ ਹਣੋ ਿਾਲ ੇਨਕੁਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਡਰੇ ੇਦ ੇਇਪਤਹਾਪਸਕ ਇਲਾਕ ੇਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਣੀਆਂ ਦਸੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ 
ਬਨਾਿਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਿਯਗੋਤਾ ਦ ੇਅਨਕੂੁਲ ਹ।ੈ ਦਿੂ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਨਾਿਟ ਅਤ ੇਉਿਯਗੋਤਾ ਪਿਚ ਸੁਦੰਰ ਮਲੇ ਹ ੈ— ਭਾਿੇਂ ਬਹਤੁ ਿੱਧ ਸਗੰਤ ਦੇ 

ਠਪਹਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈ ੱਡ ਹਣੋ, ਭਾਿੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹਣੋ ਿਾਂ ਿਾਤਾ‑ਅਨਕੂੁਪਲਤ 
ਪਰਸਰਚ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ ਿਾਂ ਕਲੋਡ ਸਟਰੋ ਹਣੋ। ਫ਼ਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 
ਸੀਪਮਟੰ ਦੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਬਾਹਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਠੈਣ ਿਾਲ ੇਬੈਂਚਾਂ 
ਸਮਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਚ ਇਕ‑ਰਿੂਤਾ ਹ।ੈ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਪਿਿੇਂ ਸੁਦੰਰਤਾ ਅਤੇ 
ਉਿਯਗੋਤਾ ਦ ੇ ਮਲੇ ਨਾਲ ਪਨਰਮਾਣ‑ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇ ਪਨਰਮਾਣ‑ਕਾਰਿ ਪਿਚ 
ਸਰਲ ਿਰ ਕਾਰਗਰ ਤਾਲ‑ਮਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹਿੋ।ੇ ਿਦੋਂ ਪਬਆਸ 
ਹਸਿਤਾਲ ਬਣ ਪਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਿਾਰ ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਿ ਚਰਨ ਪਸਘੰ ਿੀ ਨੇ 
ਪਨਰਮਾਣ ਕਲਾ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਪਕਹਾ : ਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ “ ਸਾਦਾ 
ਿਰ ਸੁਦੰਰ ” ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਿ ਿੀ ਡਰੇ ੇਦੀ ਬਣਤਰ ਪਿਚ ਇਹੋ 
ਪਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਆਰਕੀਟਕੈਚਰ, ਲੈਂਡ ਸਕਿੇ ਪਡਜ਼ਾਈਨ, ਇਿੰੀਨੀਅਪਰਗੰ ਅਤ ੇਪਨਰਮਾਣ‑ਕਾਰਿ 
ਨਾਲ ਸਬੰਪੰਧਤ ਪਿਭਾਗ ਦੀ ਦਖੇ‑ਰਖੇ ਚੀਫ਼ ਇਿੰੀਨੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਿਭਾਗ 
ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਛਟੋੀਆਂ‑ਿੱਡੀਆਂ ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਅਤ ੇਪਨਰਮਾਣ‑ਕਾਰਿਾਂ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕ ੇਦਸੂਰ ੇਛਟੋ‑ੇਛਟੋ ੇਪਨਰਮਾਣ ਿੀ ਖ਼ਦੁ ਹੀ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਿਿੇਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 
ਸੀਪਮਟੰ ਲਈ ਅਪਿਹ ੇਰਗੰ ਚਣੁਨਾ ਪਿਹੜ ੇਿਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪਫੱਕ ੇਨਾ ਿਣੈ।
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ਮਡੰ‑ਿਡੰਾਲ ਦ ੇਪਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਿ। 231



ਆਧਪੁਨਕ ਸਿਸੇ‑ਫ਼ਰਮੇ ਤਕਨੀਕ ਅਨਸੁਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿੱਡ ੇਸ਼ੈ ੱਡਾਂ ਦੀ 
ਯਿੋਨਾ ਿੀ ਡਰੇ ੇ ਪਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਪਡਜ਼ਾਈਨ ਿੀ ਡਰੇ ੇ ਪਿਚ ਹੀ 
ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਿੱਖ‑ਿੱਖ ਪਹੱਸ ੇਨੜੇਲ ੇਸ਼ਪਹਰਾਂ ਪਿਚ 
ਸਿੇਾਦਾਰ ਪਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਪਹੱਸ ੇਡਰੇ ੇ ਪਿਚ ਪਲਆ ਕ ੇਅਤੇ 
ਆਿਸ ਪਿਚ ਿੜੋ ਕ,ੇ ਪਿੱਥ ੇਲੜੋ ਹਿੋ ੇਸ਼ੈ ੱਡ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਮਡੰ‑ਿਡੰਾਲ ਪਿਚ ਲਹੋ ੇਦੀ ਛੱਤ ਦੇ 
ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਭਾਗ ਆਿਸ ਪਿਚ ਿੜੋਦ ੇਹਏੋ।
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ਹਿਾਈ ਿਟੜੀ ’ਤ ੇਹੈਂਗਰ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ‑ਕਾਰਿ। 235



ਡਰੇਾ ਕਈ ਿਪਹਲਆੂਂ ਤੋਂ ਆਿਣ ੇਆਿ ਪਿਚ ਪਿਸ਼ਸ਼ੇ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਪਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਇਹ ਿੀ ਹ ੈਪਕ ਏਥ ੇਆਉਣ ਿਾਲੀ 
ਸਗੰਤ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਿ ਪਿਚ ਿੱਧ‑ਚੜ੍ਹ ਕ ੇ ਪਹੱਸਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਸਿੇਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਪਹਦੰੀ ਹ ੈ— ਕਦ ੇ ਿੀ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਿਦੋਂ ਡਰੇ ੇਪਿਖ ੇਸੜਕਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, 
ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਨਕੈ ਬਾਰ, ਹਿਾਈ ਿਟੜੀ ਆਪਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਕਾਰਿ ਨਾ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹਿੋ।ੇ ਇਸ ਕਾਰਿ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ 
ਯਗੋ ਸਿੇਾਦਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈ ਰਲ ਕ ੇਸਿੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਿੇਾ ਦ ੇਕਮੰ ਪਿਚ ਭਾਿੇਂ 
ਧੜੂ ਉੱਡਦੀ ਹਿੋ ੇਿਾਂ ਕਈੋ ਮਸ਼ੁਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹਿੋ,ੇ ਉਸ 
ਪਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਲੜੋ ਹਿੋ ੇਿਾਂ ਨਾ ਹਿੋ,ੇ ਪਫਰ ਿੀ 
ਸਗੰਤ ਸਿੇਾ ਦਾ ਅਨਦੰ ਮਾਣਦੀ ਹ ੈ, ਸਿੇਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਪਹਦੰਾ ਹ।ੈ ਭਾਿੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿਚ ਮਾਲ ਢਣੋਾ ਹਿੋ,ੇ 
ਭਾਿੇਂ ਠਕੁਾਈ, ਰਗੰਾਈ, ਬਲੁਡਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਣ ਿਾਂ ਤੜੋ‑ਫੜੋ 
ਦੀ ਸਿੇਾ ਹਿੋ,ੇ ਸਿੇਾਦਾਰ ਬਹਤੁ ਸਿੇਾ‑ਭਾਿ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੇਾ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਦੁਾਈ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਿਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿ ਸਿੇਾਦਾਰ 
ਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ
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ਰੋੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
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ਿਦੋਂ ਨਿੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਿਰੁਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਪਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਸਿੇਾਦਾਰ ਰੜੋੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰੁਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੜੋਦ ੇਹਨ, ਪਿਸ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਪਿਚ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਿ ਲਈ ਬਹਤੁੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰੇ ੇਦ ੇਅਦੰਰ ਹੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਟਾਈਲ ਫਕੈਟਰੀ 
ਪਿਚ (ਪਿਹੜੀ ਿਾਣੀ ਦ ੇਦਬਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹ)ੈ ਅਦੰਰ, ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਟਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸੀਪਮਟੰ ਦ ੇ ਖਭੰ,ੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤ ੇ ਫੁੱਟ‑ਿਾਥਾਂ ਦ ੇ ਪਕਨਾਪਰਆਂ ਉੱਤ ੇ ਲਾਈਆਂ ਿਾਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦ ੇਢੱਕਣ, ਕਧੰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਏਥੋਂ ਤਕ ਪਕ ਸ਼ਚੌਾਪਲਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬਤੂ 
ਗਲੋਾਕਾਰ ਛੱਤਾਂ ਿੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਪਿਚ ਹੀ ਟਾਈਲ ਫਕੈਟਰੀ ਪਿਚ ਡਰੇ ੇਪਿਚ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਿ੍ਰਾਈਮਰ ਅਤ ੇਿੇਂਟ ਨੂੰ ਆਿਸ ਪਿਚ ਪਮਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਪਗਆ ਹ।ੈ
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ਿਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਏੋ। 251



ਉੱਿਰ : ਿਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਿ।
ਸੱਿ ੇਿਾਸ ੇ: ਿਾਲੀਆਂ ਦ ੇਨਮਨੂ ੇਅਤ ੇਿਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਧੰ।

ਟਾਈਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
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ਫ਼ਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ। 255



ਿੱਕੜ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ)

ਕਾਰਿੈਂਟਰੀ ਿਰਕਸ਼ਾਿ ਪਿਚ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਅਤ ੇਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਲੱਕੜ 
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰੁਮੰਤ ਦਾ ਕਮੰ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇ ਪਿਚ ਿਰਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾੜ 
ਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਨਾਕਾਬਦੰੀ ਿਾਲ ੇਿਾਈਿ, ਗਪਰੱਲਾਂ ਅਤ ੇ ਪਖੜਕੀਆਂ ਲਈ 
ਐਲਮੂੀਨੀਅਮ ਦ ੇਫ਼ਰਮੇ ਅਤ ੇਪਚਟਕਣੀਆਂ ਆਪਦ।
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ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ

ਡਰੇ ੇਦਾ ਇਕ ਹਰੋ ਮਹੱਤਿਿਰੂਨ ਿਪਹਲ ੂਇਹ ਹ ੈ ਪਕ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹਤੁੀਆਂ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਸਾਰੀ ਦ ੇਦਸੂਰ ੇਕਾਰਿਾਂ ਪਿਚ ਿਰਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ 
ਡਰੇ ੇਦ ੇਆਿਣ ੇਭੱਠ ੇਪਿਚ ਪਤਆਰ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਕਪਹ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਪਕ ਪਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤ ੇਡਰੇਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹ ੈਇਹ ਉਸ ੇਦੀ ਪਮੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਪਣਆ ਹ।ੈ 
19ਿੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇਅਤੰ ਪਿਚ ਬਾਬਾ ਿਮੈਲ ਪਸਘੰ ਿੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਡਰੇ ੇਪਿਖ ੇਖਹੂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਨਾਂ ਪਿਚ ਖਲੁ੍ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 
ਲੱਕੜਾਂ ਅਤ ੇਕਲੋਾ ਿਲਾ ਕ ੇਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਕਪਹਦੰ ੇਸਨ। ਸਕੇ 
ਘੱਟ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਿਕਾਉਣ ਪਿਚ ਛ ੇਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤ ੇਲੱਗ ਿਾਂਦ ੇਸਨ। ਸ਼ੁਰ ੂ
ਿਾਲਾ ਭੱਠਾ ਅੱਿ ਿੀ ਕਾਇਮ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੌ ’ਤ ੇਨਿਾਂ ਰਿੂ ਦ ੇਕੇ 
ਨਿੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਹ।ੈ ਹਣੁ ਉਸ ਭੱਠ ੇਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਚ ਬਹਤੁ ਿਾਧਾ ਹੋ 
ਪਗਆ ਹ।ੈ ਹਣੁ ਲੱਕੜਾਂ ਦ ੇਕਲੋ ੇਨਾਲ ਭੱਠ ੇਪਿਚ ਸਾਰ ੇਸਾਲ ਪਿਚ ਇਕ ਕਰੜੋ ਤੋਂ 
ਿੀ ਿੱਧ ਇੱਟਾਂ ਪਤਆਰ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੁੱਟ‑ਿਾਥਾਂ ਅਤੇ 
ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿਚ ਿਰਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸ਼ਾਲਮਆਨੇ ਰੰਗਣਾ

ਡਰੇ ੇਪਿਖ ੇਕੱਿੜਾ ਰਗੰਣ ਅਤ ੇਪਸਊਂਣ ਦਾ ਕਮੰ ਿੀ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਰਿੰਰਾਗਤ ਢਗੰ 
ਨਾਲ ਅਤ ੇਆਧਪੁਨਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਨ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਿਿੇਂ 
ਸਰੁੱਪਖਆ ਲਈ ਿਾਲ, ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਿਰਦ,ੇ ਪਿਛਾਉਣ ਲਈ ਟਾਟ।
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ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਅਪਿਹ ੇਕਈ ਪਿਭਾਗ ਹਨ ਪਿਹੜ ੇਏਥੋਂ ਦੀ ਿ੍ਰਬਧੰ‑ਪਿਿਸਥਾ ਪਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਦੰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ ੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅਗੰ ਹਨ : ਡਰੇ ੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀ 
ਸਗੰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਰੇਾ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਨਰਮਾਣ‑ਕਾਰਿ ਪਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਆਰਪਥਕ ਤ ੇਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਮੰਿੇਾਰੀਆਂ ਸਪਹਤ ਇਕ ਕਸਬ ੇਦ ੇਰਿੂ 
ਪਿਚ ਡਰੇ ੇਦੀ ਿਰੂੀ‑ਿਰੂੀ ਸਹਾਇਤਾ।
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ਪਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਿ ਸਟੋਰ

ਡਰੇ ੇ ਪਿਖ ੇ ਬਹਤੁ ਿੱਡਾ ਿਰਚਜ਼ੇ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਹ,ੈ ਪਿਹੜਾ ਦਸੂਰ ੇ ਪਿਭਾਗਾਂ 
ਅਤ ੇਡਰੇਾ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਂਤ‑ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਉਿਕਰਣਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ (ਡਰੇਾ ਪਨਿਾਸੀ ਇਸ ਪਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖ਼ਦੁ ਤਾਰਦ ੇਹਨ)।

ਸਾਰੀ ਕਾਲਨੋੀ ਪਿਚ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਥਾਂਿਾਂ ਉੱਤ ੇਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤ ੇਭਡੰਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟਰੋ ਤੋਂ ਮਾਲ‑ਅਸਬਾਬ ਭੇਪਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟਰੋ 
ਪਿਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ, ਦਰੂ‑ਸਚੰਾਰ ਉਿਕਰਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦ ੇਿਰੁਜ਼ ੇਅਤੇ 
ਖਾਣ‑ਿੀਣ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਫ਼ਰਨੀਚਰ ਤਕ ਰੱਪਖਆ ਅਤ ੇਸਿਲਾਈ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਉੱਿਰ : ਪਬਿਲੀ ਦਾ ਿਨੈਰਟੇਰ। ਪਬਿਲੀ ਦੀਆਂ ਦਸੂਰੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਡਰੇਾ ਿਨੈਰਟੇਰ ਦੀ ਸਪੁਿਧਾ ਿੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਉੱਿਰ : ਡਰੇ ੇਦ ੇਕਪੰਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਪਿਚ ਕਪੰਿਊਟਰ ਠੀਕ ਕਰਦ ੇਹਏੋ।
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ਟੀ. ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕੰਲਪਊਟਰ ਲਵਭਾਗ 

ਟਲੈੀਿੀਜ਼ਨ ਆਡੀਓ ਅਤ ੇਕਪਮਊਨੀਕਸ਼ੇਨ (ਟੀ.ਏ.ਸੀ.)
ਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਦਰੂ‑ਸਚੰਾਰ ਸਪੁਿਧਾਿਾਂ ਪਿਚ ਡਰੇਾ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ, 
ਇਟੰਰਨੈ ੱਟ ਅਤ ੇਸੀਪਮਤ ਕਬੇਲ ਟਲੈੀਿੀਜ਼ਨ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਸਪਤਸਗੰ‑ਿਡੰਾਲ 
ਪਿਚ ਿ੍ਰਿੋਕੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਪਤਸਗੰ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧਪੁਨਕ ਸਿੀਕਰਾਂ ਦੀ ਪਿਿਸਥਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿੁਾਦ ਕਰਨ ਿਾਲ ੇਉਿਕਰਣ ਿੀ ਮਿੌਦੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿ‑ਗ੍ਰਡੇ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭੰਾਲ ਿੱਲ ਿਰੂਾ ਪਧਆਨ ਪਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇਆਉਣ 
ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਡਰੇ ੇਿਹੁਚੰਣ ’ਤ ੇਆਿਣ ੇਮਬੋਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਗਟੇ ਦ ੇਬਾਹਰ ਹੀ 
ਿਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ੇਿੈਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਰੂ ੇਡਰੇ ੇਪਿਚ ਥਾਂ‑ਥਾਂ ਿਬਪਲਕ ਟਲੈਫ਼ਨੋ 
ਬਥੂ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।

ਡਰੇਾ ਕਪੰਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ (ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ.)
ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਿਾਦਾਰ ਡਰੇ ੇਪਿਖ ੇਕਪੰਿਊਟਰ ਨੈ ੱਟ‑ਿਰਕ ਦੀ ਪਿਿਸਥਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਡਰੇ ੇਦ ੇਦਸੂਰ ੇ ਪਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟਿਅੇਰ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਪਿਿੇਂ 
ਪਕ ਸਗੰਤ ਲਈ ਆਨ‑ਲਾਈਨ ਬਪੁਕਗੰ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟਿਅੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਿ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਿਭਾਗ, ਿਰਚਜ਼ੇ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਿਾਂ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਦ 
ਲਈ ਸਾਫ਼ਟਿਅੇਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਡਰੇ ੇਦ ੇਸਾਰ ੇਪਿਭਾਗ ਕਪੰਿਊਟਰ ਨੈ ੱਟ‑ਿਰਕ 
ਦਆੁਰਾ ਇਕ‑ਦਿੂ ੇਨਾਲ ਿੜੁ ੇਹਏੋ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ

ਡਰੇ ੇਦ ੇਹਿਾਈ ਅੱਡ ੇਉੱਤ ੇਛਟੋ ੇਿੈ ੱਟ ਅਤ ੇਦਸੂਰ ੇਹਿਾਈ ਿਹਾਜ਼ ਿੀ ਉੱਤਰ 
ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਪਨਿੁਨੰ ਸਿੇਾਦਾਰ ਕਪੰਿਊਟਰ ਦਆੁਰਾ ਸਚੰਾਪਲਤ ਆਧਪੁਨਕ 
ਕਟੰਰਲੋ‑ਟਾਿਰ ਦਆੁਰਾ ਆਉਣ‑ਿਾਣ ਿਾਲ ੇ ਹਿਾਈ ਿਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿ੍ਰਬਧੰ 
ਚਲਾਉਂਦ ੇਹਨ।
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ਮਡੰ‑ਿਡੰਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤ ੇਪਬਿਲੀ ਿਦੈਾ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਦੇ 
ਫਲੈਾਅ ਪਿਚ ਫ਼ੋਟਿੋਾੱਲਟਕੈ ਿਨੈਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
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ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ‑ਕਚਰੇ ਦੀ ਲਵਵਸਥਾ

ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਪਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਗੰਤ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ 
ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਸਦਾ ਿਰੂੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਇਮ ਰਪਹਦੰੀ ਹ।ੈ ਪਸਿੰਾਈ ਲਈ ਿਰਤ ੇਿਾਣ 
ਿਾਲ ੇਿਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਏਥੋਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿਾਣੀ ਿੀਣ‑ਯਗੋ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਾਣੀ 
ਧਰਤੀ ਹਠੇ ਬਣ ੇਪਟਊਬਿੈ ੱਲਾਂ ਪਿੱਚੋਂ 22 ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਿਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਿੱਚੋਂ ਿਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਇਲਾਕ ੇਪਿਚ ਿਹੁਚੰਾਇਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਆਿਸ ਪਿਚ ਿੜੁੀ ਹਈੋ ਹ।ੈ ਿ ੇਇਕ 
ਟੈਂਕੀ ਪਿਚ ਿਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਿਾਿ ੇਤਾਂ ਦਸੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਸ ਖਤੇਰ ਪਿਚ ਿਾਣੀ 
ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਿੀਣ ਿਾਲਾ ਿਾਣੀ ਡਰੇ ੇਦ ੇਹਰ ਕਨੋ ੇਪਿਚ 
ਉਿਲਬਧ ਹ।ੈ ਕਾਲਨੋੀ ਨੂੰ ਹਪਰਆ‑ਭਪਰਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਾਣੀ ਪਸੱਧਾ ਖਹੂਾਂ 
ਅਤ ੇਪਟਊਬਿੈ ੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਿਹੜ ੇਸਾਰ ੇਡਰੇ ੇਪਿਚ ਮੌਿਦੂ ਹਨ। ਮੀਂਹ 
ਦਾ ਿਾਣੀ ਪਬਆਸ ਦਪਰਆ ਪਿਚ ਚਪਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਿੀਣ ਿਾਲ ੇਸਾਫ਼ ਿਾਣੀ ਦਾ ਿਰਤਾਉ।
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ਉੱਿਰ : ਿਾਣੀ ਦ ੇਿਾਈਿ ਪਿਛਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
ਹਠੇਾਂ ਖੱਬ ੇਿਾਸ ੇ: ਸਾਫ਼ ਿਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦ ੇਹਏੋ।
ਹਠੇਾਂ ਸੱਿ ੇਿਾਸ ੇ: ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ੇਪਛੜਕਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ। 271



ਡਰੇ ੇ ਪਿਚ ਥਾਂ‑ਥਾਂ ਸ਼ਚੌਾਲ ੇ ਅਤ ੇ ਇਸ਼ਨਾਨ‑ਘਰ ਬਣਿਾਏ ਗਏ 
ਹਨ, ਪਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ੇ ਪਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਇਮ ਰਪਹਦੰੀ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇ ਨੂੰ 
ਸਾਫ਼‑ਸਥੁਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਿ੍ਰਾਥਪਮਕਤਾ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਦੀ ਪਿਿਸਥਾ 
ਪਸਿਲ‑ਇਿੰੀਨੀਅਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਹਤੁ ਸਰਲ ਢਗੰ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਮੰ ਪਿਚ ਬਸ਼ੁੇਮਾਰ ਸੇਿਾਦਾਰ ਿਟੁ ੇਰਪਹਦੰੇ 
ਹਨ। ਸ਼ਚੌਾਪਲਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ‑ਘਰਾਂ ਅਤ ੇਿੀਣ ਿਾਲ ੇਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ 
ਦੀ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਗਦੰ ੇਿਾਣੀ ਦ ੇਪਨਕਾਸ ਲਈ ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਖ਼ਾਸ ਪਸਖਲਾਈ ਪਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਦ ੋਆਕਸੀਡਸ਼ੇਨ ਿਾਂਡਾਂ (ponds) ਤੋਂ 
ਖਾਦ ਲਈ ਗਲ ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਕੂੜਾ ਪਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਿਸ ਦੀ ਡਰੇ ੇਦ ੇਖਤੇਾਂ 
ਪਿਚ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਕੂੜ‑ੇਕਚਰ ੇਦੀ ਉੱਤਮ ਪਿਿਸਥਾ ਕਾਰਨ, ਪਬਆਸ ਦਪਰਆ ਪਿਚ ਇਕ 
ਲੀਟਰ ਿੀ ਗਦੰਾ ਿਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਿਦ ਪਕ ਇਸ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਲੱਖਾਂ ਦੀ 
ਪਗਣਤੀ ਪਿਚ ਸਪਤਸਗੰੀ ਇਕੱਠ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਡੇਰੇ ੇਪਿਚ ਿਾਣੀ ਪਸੱਧਾ ਪਟਊਬ‑ਿੈ ੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ 
ਦ ੇ ਹਠੇ ਿਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇਿਾਣੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਪਹਣਾ ਬਹਤੁ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਧਰਤੀ ਹਠੇ ਿਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸਾਧਨ ਅਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ, ਖਲੁ੍ਹੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ 
ਿ੍ਰਾਿਤ ਹਣੋ ਿਾਲਾ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਿਾਣੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਫ਼ 
ਕਰ ਕ ੇਧਰਤੀ ਹਠੇਲ ੇਿਾਣੀ ਪਿਚ ਪਮਲਾ ਪਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਸ਼ਚੌਾਲ ੇਸਾਫ਼ ਕਰਦ ੇਹਏੋ
ਸੱਿ ੇਿਾਸੇ : ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 
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ਿੈਂਡ ਸਕੇਲਪੰਗ

ਡਰੇ ੇਦ ੇਹਰ‑ੇਭਰ ੇਮਦੈਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਡਰੇ ੇਦੀ ਇਕ ਹਰੋ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹ।ੈ 
ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲ ੈਕ ੇਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਅਨਕੇ ਸਿੇਾਦਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟ‑ਿਾਥਾਂ, 
ਿਗੰਪਲਆਂ, ਗਲੋ‑ਚੁਰਾਪਹਆਂ ਅਤ ੇਹਰ‑ੇਭਰ ੇਮਦੈਾਨਾਂ ਪਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦ ੇਅਤੇ 
ਗਦੰਗੀ ਸਮਟੇਦ ੇਹਏੋ ਪਦਖਾਈ ਪਦਦੰ ੇਹਨ। ਇਹ ਿੀ ਪਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕ 
ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਭੁਿੰ ੇਪਡੱਗ ੇਿੱਪਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਘਪੰਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ।

ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਿੱਪਥਆਂ ਪਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲ ੇਸਿੇਾਦਾਰ ਪਬਰਛਾਂ ਅਤ ੇਝਾੜੀਆਂ 
ਦੀ ਕਾਂਟ‑ਛਾਂਟ ਅਤ ੇਹਰ‑ੇਭਰ ੇਮਦੈਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸਿੰਾਈ ਅਤ ੇਕਟਾਈ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਡਰੇ ੇਦ ੇਸੁਦੰਰ ਅਤ ੇਹਰ‑ੇਭਰ ੇਮਦੈਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਕਦ ੇਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋ ਿਾਲੀ 
ਸਿੇਾ ਹ।ੈ

ਡਰੇ ੇ ਦਾ ਸੁਦੰਰ ਅਤ ੇ ਹਪਰਆ‑ਭਪਰਆ ਪਦ੍ਰਸ਼, ਬਹਤੁ ਮਨਮਹੋਣਾ ਹ।ੈ ਏਥੇ 
ਲਾਏ ਗਏ ਪਬਰਛ‑ਿਦੌ ੇਆਮ ਪਕਸਮ ਦ ੇਅਤ ੇਉਿਯਗੋੀ ਹਨ। ਖਲੁ੍ਹ ੇਮਦੈਾਨਾਂ 
ਪਿਚ ਘਾਹ ਲਾ ਦਣੇ ਨਾਲ ਧੜੂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਅਤ ੇਸਗੰਤ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤ ੇਬੱਪਚਆਂ ਨੂੰ ਖਡੇਣ ਲਈ ਥਾਂ ਪਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਪਤਸਗੰ ਲਈ ਿਦੈਲ 
ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਿਚ ਪਬਰਛਾਂ‑ਿਪੌਦਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਪਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ 
ਪਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰੂੀ ਸਖੁਾਿੀਂ ਸਰੈ ਦਾ ਰਿੂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਪਬਰਛ ਅਤ ੇਿਦੌੇ 
ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਢਲਾਣ ਿਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿੱਕੀ ਹ ੋਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਗੰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ 
ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਨਯਤੰਰਨ ਪਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਕਾਬਦੰੀ ਦਾ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਘਾਹ, 
ਸਦਾ‑ਬਹਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤ ੇਿਲੇਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਇਸ ਕਮੰ ਪਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲਦੀ ਹ।ੈ

ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹ ੈਪਕ ਡਰੇ ੇਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪਤਸਗੰ‑ਘਰ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕ)ੇ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਏਥੋਂ ਦ ੇਛਾਂ ਿਾਲ ੇਪਬਰਛ, ਮਖ਼ਮਲ ਿਰਗੀ ਘਾਹ, ਥਾਂ‑ਥਾਂ 
ਬਣ ੇਹਰ ੇਪਬਰਛਾਂ ਦ ੇਛਤਰ ਅਤ ੇਚਟਕੀਲ ੇਰਗੰ ਦ ੇਬਗੋਨ ਿਲੇ ਦ ੇਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 
ਸਦਾ ਮਨ ਪਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਪਹਦੰੀ ਹ।ੈ
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ਨਰਸਰੀ
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ਪਬਰਛਾਂ ਅਤ ੇਿਪੌਦਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ। 277
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“ਫੁੱਲ ਸਾਡ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਦਸੋਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਮਸੁਕਰਾਉਂਦ ੇਰਪਹਦੰੇ 
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਿੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣ ੇਅੱਥਰ ੂਕਰੇਦ ੇਰਹੀਏ ਤਾਂ ਿੀ ਇਹ 

ਮਸੁਕਰਾਉਂਦ ੇਰਪਹਦੰ ੇਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨ ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ  
ਬਣਾਇਆ ਹੈ — ਇਹ ਕਈ ਰਗੰਾਂ‑ਰਿੂਾਂ ਪਿਚ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਭਾਿ  

ਿ੍ਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ ੈਪਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  
ਛਟੋੀਆਂ‑ਛਟੋੀਆਂ ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ ਦਾ ਅਨਦੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।’’

ਮਹਾਰਾਿ ਚਰਨ ਪਸਘੰ ਿੀ
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ਡਰੇ ੇਦੀ ਛਟੋੀ‑ਪਿਹੀ ਨਰਸਰੀ ਪਿਚ ਲੱਖਾਂ ਿਦੌ ੇਪਤਆਰ ਕੀਤ ੇਿਾਂਦ ੇਹਨ। ਖਤੇਾਂ 
ਿਾਂਗ ਏਥੋਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਦਖੇ‑ਭਾਲ ਿੀ ਬਹਤੁ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੇਾਦਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ; 
ਿਦ ਪਕ ਪਸਿੰਾਈ, ਬੀਿ ਇਕੱਠ ੇਕਰਨ, ਿਦੌ ੇਲਾਉਣ, ਬੀਿ ਸਕੁਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ 
ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਪਿਹ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਕਮੰ, ਦਸੂਰ ੇਸੇਿਾਦਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਸਾਰ ੇਪਬਰਛ ਅਤ ੇਿਦੌ ੇਉਿਯਗੋੀ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸੁਦੰਰ ਿੀ ਹਨ। 
ਏਥੋਂ ਦਾ ਿੜੇ‑ਿਪੌਦਆਂ ਅਤ ੇਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਪਰਆ ਿਾਤਾਿਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਅਤ ੇਅਨਦੰ ਪਦਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਿੰਾਬ ਦਾ ਦਰੂ‑ਦਰੁਾਡਾ ਅਤ ੇਧੜੂ ਭਪਰਆ ਇਲਾਕਾ 
ਕਹਾਉਣ ਿਾਲਾ ਇਹ ਡਰੇਾ, ਆਿਣੀ ਹਪਰਆਲੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਹਤੁ ਸੁਦੰਰ ਅਤੇ 
ਖ਼ਸ਼ੁਬ ੂਨਾਲ ਭਪਰਆ ਮਨਮਹੋਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਪਗਆ ਹ।ੈ

ਹਪਰਅਾਲੀ ਲਈ ਘਾਹ ਲਾਉਂਦ ੇਹਏੋ ਸੇਿਾਦਾਰ।
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ਬੱਪਚਆਂ ਦਾ ਖਡੇ ਦਾ ਮਦੈਾਨ। 287



ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਕਰਸਾਣੀ ਵਾਿੇ ਖੇਤ

ਡਰੇ ੇਪਿਚ 1,250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤ ੇਖਤੇੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਭਾਂਤ‑ਭਾਂਤ 
ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਅਤ ੇਗਨੰ ੇਆਪਦ ਦੀ ਖਤੇੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਫਲਾਂ 
ਦ ੇਬਗ਼ੀਚ ੇਿੀ ਹਨ, ਪਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਚ ਸ਼ਪਹਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਿਾਲ ਕ ੇਸ਼ਪਹਦ ਿ੍ਰਾਿਤ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਖਤੇੀ ਲਈ ਨਿੇਂ‑ਨਿੇਂ ਤਰੀਕ ੇਿਰਤ ੇਿਾਂਦ ੇਹਨ, ਪਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਚ ਦੋ 
ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਕਾਲਨੋੀ ਪਿਚ ਕੁਝ 
ਅਸ਼ੌਧੀਆਂ ਿਾਲ ੇਿਦੌ ੇਿੀ ਲਾਏ ਿਾਣ ਲੱਗ ਿਏ ਹਨ। ਪਬਰਛ ਅਤ ੇਿਦੌ ੇਲਾਉਣ 
ਅਤ ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਆੁਰਾ ਬਾਲੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਲੱਕੜ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕਾਰਿ ਪਨਰਤੰਰ ਚੱਲਦਾ ਰਪਹਦੰਾ ਹ।ੈ ਪਬਰਛ ਅਤ ੇਿਦੌ ੇਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ 
ਇਹ ਿੀ ਹ ੈਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿੜ੍ਹਾਂ ਪਮੱਟੀ ਨੂੰ ਰੜੁ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਕੋਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਰੇ ੇਪਿਖ ੇਪਿਕਣ ਿਾਲ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡਰੇ ੇਦ ੇਖਤੇਾਂ ਪਿਚ 
ਉਗਾਏ ਿਾਂਦ ੇਹਨ, ਪਿਸ ਨਾਲ ਡਰੇ ੇਦ ੇਆਤਮ‑ਪਨਰਭਰ ਹਣੋ ਦਾ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹ।ੈ ਪਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਭੰਿ ਹਿੋ ੇਸਭ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਫਲ ਰਸਾਇਪਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ਰੈ ਉਗਾਏ ਿਾਂਦ ੇ ਹਨ। ਡਰੇ ੇ ਪਿਚ 
ਅਨਾਿ ਅਤ ੇਦਾਲਾਂ ਦੀ ਿਦੈਾਿਾਰ ਲਈ ਿੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਸਾਇਪਣਕ ਖਾਦ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਿਰਮੀਕਲਚਰ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦ ੇਕੀੜ‑ੇਮਕਪੌੜਆਂ ਦਆੁਰਾ ਖਾਦ ਪਤਆਰ 
ਕਰਨ ਦ ੇਿ੍ਰਯਗੋ ਉੱਤ ੇਿੀ ਪਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ
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ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਿਦੈਾਿਾਰ
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ਖਤੇਾਂ ਪਿਚ ਗਨੰ ੇਦੀ ਕਟਾਈ।

ਡਰੇ ੇਪਿਚ ਖਤੇੀ ਿਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਪਹੱਪਸਆਂ ਪਿਚ ਿਡੰੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਪਹੱਪਸਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਮੰੇਿਾਰੀ ਿੱਥਾ‑ਸਿੇਾਦਾਰਾਂ ਉੱਤ ੇ ਹ ੈ ਿੋ 
ਅਪੰਮ੍ਰਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਿਰੁ, ਲੁਪਧਆਣਾ, ਮਗੋਾ, ਿਪਟਆਲਾ, ਹਪਰਆਣਾ 
ਆਪਦ ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦ ੇਹਨ।
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ਖੱਬ ੇਿਾਸੇ : ਿੱਖ‑ਿੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤ ੇਪਬਿਾਈ।
ਉੱਿਰ : ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧਤੋੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 293



ਡਰੇ ੇ ਪਿਖ ੇਬਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਿੀ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਬਹਮੁਜ਼ੰਲਾ 
ਕਲੋਡ ਸਟਰੋ ਿੀ ਹ,ੈ ਪਿੱਥ ੇ ਆਲ,ੂ ਸਬੇ ਆਪਦ ਅਨਕੇ ਅਪਿਹੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਖ਼ਰਾਬ ਹ ੋਿਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁਦੰਾ 
ਹ।ੈ ਬਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ ਦਖੇਣ‑ਯਗੋ ਹ।ੈ ਏਥ ੇਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ 
ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਿਾਲ ੇਦ ੋਫੁੱਟ ਲਬੰ,ੇ ਪਤਨੰ ਫੁੱਟ ਚੜੌ ੇਅਤ ੇਚਾਰ 
ਫੁੱਟ ਡੂਘੰ ੇਟੱਬ ਰੱਖ ੇਗਏ ਹਨ, ਪਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਚ ਠਢੰ ੇਖਾਰ ੇਿਾਣੀ ਦ ੇਸਚੰਾਰ 
ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਆੁਰਾ ਬਰਫ਼ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਕ੍ਨੇ ਇਕ‑ਇਕ ਕਰ 
ਕ ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਟੱਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਿਰ ਚੁੱਕ ਕ ੇਕਲੋ ਖੜ੍ਹ ੇਿਾਹਨਾਂ ਪਿਚ ਰੱਖਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹ ੈਤਾਂ ਿ ੋਬਰਫ਼ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਪਲਿਾਈ ਿਾ ਸਕ।ੇ
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ਗਾਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ
•

“ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਸਿਹਾਿ ਅਿਲ ਸਵਚ ਉਿ੍ਹਾਂ 
ਮਹਾਿ ਿੰਿਾਂ‑ਮਹਾਿਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿ‑ਗਾਥਾ 
ਹੈ, ਸਜਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ੇਮ ਅਿੇ ਦਇਆ, ਸਮਹਿਿ 

ਅਿੇ ਿਮਰਪਣ ਦਆੁਰਾ ਇਿ ਥਾਂ ਦਾ ਸਵਿਾਿ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਸਜਹੜੀ ਿਦੇ ਵੀਰਾਿ 
ਿੀ, ਓਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਿੀ ਅਿੇ ਿੁੰਦਰਿਾ ਦੇ 

ਫਲਦੇ‑ਫੁੱਲਦੇ ਿੇਂਦਰ ਦਾ ਰਪੂ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ।’’
ਦੀਵਾਿ ਦਸਰਆਈ ਲਾਲ ਿਪੂਰ, ‘ਧਰਿੀ ਉੱਿੇ ਿ੍ਵਰਗ’
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ਡਰੇਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੇਾ ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹ ੈਬਲਸਿ ਉਿ੍ਹਾਂ ਿਭ ਦਾ ਵੀ ਹ ੈਸਜਹੜ ੇਿਸਿਗੁਰ ੂਦ ੇਦਰਸ਼ਿ, ਿਸਿਿਗੰ ਅਿ ੇਿਵੇਾ 
ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦ ੇਹਿ। ਹਜ਼ਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਿ ਸਿਘੰ ਜੀ ਸਿਹਾ ਿਰਦ ੇਿਿ ਸਿ ਡਰੇ ੇਸਵਚ ਿਾ ਹੀ ਿਈੋ ਮਸਹਮਾਿ ਹ ੈਅਿੇ 
ਿਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਬਾਿ — ਡਰੇਾ ਿਰਬ‑ਿਾਂਝਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਸਜਹੀ ਥਾਂ ਹ ੈਸਜੱਥ ੇਲਿੋਾਂ ਸਵਚ ਆਪਿੀ ਪ੍ਮੇ‑ਸਪਆਰ ਹ।ੈ ਡਰੇਾ ਇਿ ਗੱਲ 
ਦੀ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਸਜਊਂਦੀ‑ਜਾਗਦੀ ਸਮਿਾਲ ਹ ੈਸਿ ਪ੍ਮੇ ਅਿ ੇਆਪਿੀ ਸਮਲਵਰਿਣ ਦਆੁਰਾ ਿੁਝ ਵੀ ਪ੍ਾਪਿ ਿੀਿਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਿਰਿਦੰਹੇ ਜਦ ਿਿ ਏਥ ੇਦਹੇਧਾਰੀ ਿਸਿਗੁਰ ੂਮਜੌਦੂ ਰਸਹਣਗ,ੇ ਇਹ ਗਾਥਾ ਅੱਗ ੇਿੋਂ ਅੱਗ ੇਚੱਲਦੀ ਜਾਵਗੇੀ।

ਸਜ਼ਦੰਾ ਿਸਿਗੁਰ ੂਦਾ ਹਣੋਾ ਡਰੇ ੇਦੀ ਹਿਿੀ ਦਾ ਮਲੂ‑ਆਧਾਰ ਹ।ੈ ਿਸਿਗੁਰ ੂਦੀ ਮਜੌਦੂਗੀ ਿੋਂ ਪਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਸਿ ਸਿਿ ਿਰ੍ਹਾਂ 
ਲਿੋਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਮਲ‑ਜਲੁ ਿ ੇਰਸਹਦੰੀ ਹਈੋ ਿਮੰ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹ।ੈ ਡਰੇ ੇਦ ੇਿੁਦੰਰ ਵਾਿਾਵਰਿ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏਥ ੇਹਏੋ ਪਜੰਾਂ 
ਿਿੰ‑ਿਸਿਗੁਰਆੂਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਸਜਿ੍ਹਾਂ ਿ ੇਡਰੇ ੇਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਲਆ ਅਿ ੇਇਿ ਉਥਲ‑ਪਥੁਲ ਭਰ ੇਿਿੰਾਰ ਸਵਚ ਇਿ 
ਨੂੰ ਅਮਿ‑ਸ਼ਾਂਿੀ ਵਾਲਾ ਅਸਜਹਾ ਸ਼ਰਿ‑ਿਥਾਿ ਬਣਾ ਸਦੱਿਾ ਹ ੈਸਜੱਥ ੇਉਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਗੰਿ ਿਵੇਾ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹ ੈਅਿ ੇਿਚਾਈ ਵਾਲਾ 
ਰਹੂਾਿੀ ਜੀਵਿ ਸਜਊਂਣ ਦੀ ਜਗੁਿੀ ਸਿੱਖ ਿ,ੇ ਉਿ ਅਿਿੁਾਰ ਜੀਵਿ ਸਜਊ ਿਿਦੀ ਹ।ੈ
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ਡਰੇ ੇਸਵਖ ੇਿੁਝ ਵੀ ਅਸਜਹਾ ਅਣ‑ਅਵੱਸ਼ਿ ਸਦਖਾਈ ਿਹੀਂ ਸਦਦੰਾ ਸਜਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਖਾਵ ੇਜਾਂ ਿਜਾਵਟ ਲਈ ਬਣਾ ਸਦੱਿਾ 
ਸਗਆ ਹਵੋ।ੇ ਡਰੇ ੇਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਿੁਦੰਰਿਾ ਹ ੈਅਿ ੇਇਿ ਗੱਲ ਿੋਂ ਇਿਿਾਰ ਿਹੀਂ ਿੀਿਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਸਿ ਇਹ ਿਰਲ, 
ਿਭੁਾਸਵਿ ਿੁਦੰਰਿਾ ਸਿਿ ੇਉਦਸ਼ੇ ਿਾਲ ਜੜੁੀ ਹਈੋ ਹ।ੈ ਸਜਹੜੀ ਇਮਾਰਿ ਦੀ ਉਪਯਗੋਿਾ ਖ਼ਿਮ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਬਗ਼ਰੈ ਸਿਿੇ 
ਸਝਜਿ ਦ ੇਢਾਹ ਸਦੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਿ ੇਉਹਦੀ ਥਾਂ ’ਿ ੇਲੜੋ ਅਿਿੁਾਰ ਿਵੀਂ ਉਿਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਿ ਦ ੇਬਾਵਜਦੂ ਡਰੇੇ 
ਦ ੇਇਸਿਹਾਿ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਿਵ ਹ,ੈ ਸਜਿ ਿਾਰਿ ਪਸਹਲੋਂ ਹ ੋਚੁੱਿ ੇਿਸਿਗੁਰਆੂਂ ਦੀ ਸਵਰਾਿਿ ਦਾ ਪਰੂਾ ਿਸਿਿਾਰ ਿੀਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਡਰੇ ੇਦ ੇ ਸਵਿਾਿ ਅਿ ੇ ਸਵਿਿਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹ ੈਅਿ ੇਏਥ ੇਿਮੇਂ ਅਿਿੁਾਰ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦਾ ਰਸਹਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਠੀਿ ਹ ੈਸਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਵਿਾਿ ਅਿ ੇਲਗਾਿਾਰ ਹੁਦੰ ੇਰਸਹਣ ਵਾਲ ੇਪਸਰਵਰਿਿ ਿਾਲ ਿਬੰਸੰਧਿ ਹ ੈਪਰ ਸਜੱਥੋਂ ਿਿ ਪ੍ਮੇ, 
ਸ਼ਾਂਿੀ ਅਿ ੇਆਪਿੀ ਸਮਲਵਰਿਿ ਦ ੇਮਾਹਲੌ ਦਾ ਿਬੰਧੰ ਹ,ੈ ਉਿ ਸਵਚ ਿਈੋ ਬਦਲਾਓ ਿਹੀਂ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਇਿ ੇਿਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇੇ 
ਦ ੇਿਿੰ‑ਿਸਿਗੁਰਆੂਂ ਦ ੇਉਪਦਸ਼ੇ ਸਵਚ ਵੀ ਿਈੋ ਪਸਰਵਰਿਿ ਿਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਥ ੇਹਮਸ਼ੇਾ ਇੱਿ ੋਗੱਲ ਉੱਿ ੇਜ਼ਰੋ ਸਦੱਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ ਹ ੈਅਿ ੇਅੱਗ ੇਵੀ ਇਿ ਗੱਲ ਉੱਿ ੇਜ਼ਰੋ ਸਦੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਗੇਾ ਸਿ ਿਸਿਿਗੰ ਅਿ ੇਿਵੇਾ ਿੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਿ ੇਹਰ ਰਜ਼ੋ 
ਭਜਿ‑ਸਿਮਰਿ ਿਰ ਿ,ੇ ਆਪਣ ੇਅਦੰਰ ਹੀ ਪਰਮਾਿਮਾ ਿਾਲ ਸਮਲਾਪ ਿੀਿਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ੋਿਾਰਿ ਹ ੈਸਿ ਜ ੋਿਈੋ ਵੀ 
ਡਰੇ ੇਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ਮੇ‑ਪਰੂਵਿ ਇਿ ਮਾਰਗ ਉੱਿ ੇਚੱਲਣ ਿਾਲ ਆਪਣ ੇਅਦੰਰ ਅਦਭੁਿ ਸ਼ਾਂਿੀ ਮਸਹਿਿੂ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ
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“ਜਦ ਿਿ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਸਵਚ ਰਸਹਦੰਾ ਹ,ੈ  
ਘੱਟ‑ੋਘੱਟ ਉਹ ਿਰੂਜ ਦੀ ਿਪਸ਼ ਿੋਂ ਿਾਂ  

ਬਸਚਆ ਹੀ ਰਸਹਦੰਾ ਹ।ੈ”

ਮਹਾਰਾਜ ਿਾਵਣ ਸਿਘੰ ਜੀ

ਮਹਾਰਾਜ ਿਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਉੱਪਰ) ਅਿੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਿ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਿੱਜੇ) ਆਪਣੇ ਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ।
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“ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦੀਿ‑ਦਖੁੀਆਂ ਿਾਲ ਪ੍ਮੇ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਿਿ ੇਦਾ ਸਦਲ ਿਹੀਂ ਦਖੁਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਹਦ ੇਸਵਚ ਪਰਮਾਿਮਾ ਰਸਹਦੰਾ ਹ।ੈ  
ਸਜਹੜਾ ਸਿਿ ੇਦਾ ਸਦਲ ਦਖੁਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਦ ੇਲਈ ਿ੍ਵਰਗ ਦਾ ਦਆੁਰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਬਦੰ ਰਸਹਦੰਾ ਹ।ੈ  

ਹਮਸ਼ੇਾ ਸਮੱਠ,ੇ ਪ੍ਮੇ‑ਸਪਆਰ ਿਾਲ ਭਰ,ੇ ਿਆੁਰਥ‑ਰਸਹਿ ਬਚਿ ਬਲੋ।ੋ”

ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਿ ਸਿਘੰ ਜੀ
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ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ
“ ਿਹੁਾਨੂੰ ਿਭ ਨੂੰ ਪਿਾ ਹੀ ਹ ੈਸਿ ਹਜ਼ਰੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦ ੇਫੁੱਲ ਬਹਿੁ ਸਪਆਰ ੇਲੱਗਦ ੇਿਿ। 

ਿਿੁੀਂ ਿਾਰ ੇਉਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਗੁਲਾਬ ਦ ੇਫੁੱਲ ਹ ੋਅਿ ੇਉਹ ਮਨੈੂੰ ਆਪਣ ੇਬਾਗ਼  
ਅਿ ੇਆਪਣ ੇਗੁਲਾਬ ਦ ੇਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਿਰਿ ਲਈ  

ਮਾਲੀ ਦੀ ਿਵੇਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਗਏ ਹਿ।’’
ਬਾਬਾ ਗੁਸਰਦੰਰ ਸਿਘੰ ਜੀ

•
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ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਿ ਸਿਘੰ ਜੀ
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