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28 ਅਠਾਈ ਅਕਤ)ਬਰ 2017 ਦ- ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰ0 1 ਨ3ਿਲਡਨਾਮ8 ਈ-ਮ8ਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅ: ਦ)ਜਾ 
ਪ)ਰਕ ਿਨਝਰ ਪਿਰਵਾਰ 1 ਭ8ਿਜਆ ਿਗਆ ਇਸ ਤਰB0: ਅCਜ ਦੀ ਿਮਤੀ 25 ਪCਚੀ ਫਰਵਰੀ 2019 
ਦ- ਹਜ਼ਾਰ ਉਨੀਵH. ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸuKਹਾ L.

ਜਦM ਮN 16 ਸ-ਲB0 ਫਰਵਰੀ 1 ਮ-ਬਾਈਲ ਸOਲ ਫ-ਨ ਵਾਟਸ-ਐਪ : ਸRSਸ਼ ਭ8ਜ8 ਤ0 ਘਰ 
ਿਵCਚਲੀਆ ਂਚੀਜ਼0 ਸ਼0ਤ ਹ- ਗਈਆਂ ਪਰ ਮO1 ਇਹ ਮuCS ਮ8ਰ8 ਿਦਮਾਗ ਿਵCਚM ਬਾਹਰ ਕCਢਣ8 ਚਾਹੀS 
ਹਨ. ਪਰ ਿਜRਨੀ ਜਲਦੀ ਸRਭਵ ਹ- ਸY ਸਾ1 ਆਪਣ8 ਆਪ S ਰਸ: : ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L. ਿਫਰ 
ਮ8ਰੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਸuਧਾਰ ਹ-ਵ8ਗਾ, ਤuਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਸuਧਾਰ ਹ-ਵ8ਗਾ ਅ: ਤਰਸ8ਮ 
ਿਸRਘ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਸuਧਾਰ ਹ-ਵ8ਗਾ. ਇਸ ਸ਼0ਤੀ ਦੀ ਤਰB0 ਥ-ੜB8 ਸਮ] ਲਈ ਰਿਹRਦਾ L.


ਮਹਾਨ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ (ਜਲRਧਰ ਸuਪਰਸਟਾਰ, ਗCਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਗCਪੀ ਰਾਜਾ)

ਜ- ਉਸ K ਖਰਚ ਕੀ: ਗਏ ਪਲਾਟ ਗ8ਟ ਧਨ ਬਾਰ8 ਗCਲ ਕਰਦਾ L, ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ S ਕਈ ਮਹਾਨ ਗuਣ 
ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭOੜੀ ਆਦਤ ਅਿਤਕਥਨੀ L. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਿਵਆਹ ਤM ਪਿਹਲ0 ਿਤRਨ ਿਵਚ-ਲ8 ਅ: 
ਮO1 ਝ)ਠ ਬ-ਿਲਆ. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਅ: ਉਨB0 S ਬ8ਟ8 K ਸCਚਾਈ ਦCਸੀ L ਪਰ ਿਵਆਹ ਤM ਬਾਅਦ ਿਕ 
ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਿਕRਨੀ ਹ`ਲੀ ਅ: ਧCਕਾ ਸ਼uਰ) ਿਦਮਾਗ਼ L. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਬਹuਤ ਸਾਰ8 ਝ)ਠ ਦCਸ8: ਿਕ ਿਕਸ 
ਤਰB0 ਉਨB0 ਦੀ ਬ8ਟੀ ਪੜBੀ ਿਲਖੀ ਅ: ਚuਸਤ L, ਮ8ਰ8 ਿਪਤਾਜੀ ਿਗਆਨ ਿਸRਘ K ਆਪਣ8 ਬ8ਟ8 ਬਾਰ8 ਝ)ਠ  
ਨਹH ਦCਿਸਆ. ਿਗਆਨ ਿਸRਘ K ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਬ8ਟਾ Yਵਲ ਦਸਵ0 ਗb8ਡ L, ਹਾਲ0ਿਕ ਉਹ ਕਾਲਜ 
ਿਗਆ ਅ: 2 ਸਾਲ ਯ)ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਿਰਹਾ.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ L ਿਕ ਜਦM ਤਕ ਿਵਆਹ S ਕਾਰਡ0 1 ਛਾਿਪਆ ਨਹH ਜ0ਦਾ, ਉਦM ਤCਕ ਉਹ 
ਕ-ਈ ਮਤਰ8ਈ-ਮਾਤਾ ਨਹH ਜਾਣਦਾ ਸੀ. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਆਪਣੀ ਬ8ਟੀ ਤM ਵCਧ ਮuCਲ eਾਪਤ ਕਾਰਡ. 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੀਜ0 ਲਈ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਹਾਲ8 ਵੀ ਿਗਆਨ ਿਸRਘ ਅ: ਮ8ਰੀ ਮਤਰ8ਈ-ਮਾਤਾ 1 
ਿਜ਼Rਮ8ਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ L. ਇਹ ਬ8ਵਕ)ਫ L. ਿਪਛਲ8 ਵੀਹ ਸਾਲ0 ਿਵਚ ਿਜਨB0 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀ 
ਥ-ੜBੀ ਮuਲਾਕਾਤ L, ਉਨB0 1 ਿਜ਼Rਮ8ਵਾਰ ਿਕਉਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L? ਤCਥ ਇਹ L ਿਕ ਅਸH 20 ਵੀਹ 
ਸਾਲ0 ਿਵਚ ਬਹuਤ ਘCਟ ਪਤੀ ਅ: ਪਤਨੀ S ਰ)ਪ ਿਵਚ ਇਕCਠf ਹ-ਏ ਹ0. ਚੀਕਣਾ ਅ: ਗuCਸਾ ਹRਕਾਰੀ ਕuCਲ 
ਪਾਗਲਪਨ L. ਿਨਝਰ0 K ਿਵਆਹ ਤM ਪਿਹਲ0 ਮO1 ਜ- ਧ-ਖਾ ਿਦCਤਾ ਮ8ਰ8 ਿਦਮਾਗ ': ਅਕਸਰ ਹuRਦਾ L. 
ਅਸH ਿਬਲਕuਲ ਵCਖ- ਵCਖ ਇਨਸਾਨ ਹ0. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ0 Sਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L ਿਜਸ 
1 ਮN ਜ- ਕuਝ ਪ)ਰਾ ਕਰ ਚuCਕਾ ਹ0, ਉਸ ਿਵCਚM ਲRਘਣਾ ਿਪਆ L.


ਇਹ ਸCਚ L ਿਕ ਮ8ਰੀ ਮ0 ਦੀ ਮ̀ਤ ਤM ਬਾਅਦ ਮN ਆਪਣ8 ਿਨਰਾਸ਼ ਬਚਪਨ 1 ਛCਡ Y ਿਪਛਲ8 ਸਮ] ਿਵਚ 
ਉਦਾਸੀ ਅ: ਸ਼ਰਾਬ S ਰਾਹ : ਚCਲ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ S ਬਾਵਜ)ਦ ਮN ਹਮ8ਸ਼0 ਕRਮ ਕੀਤਾ L ਅ: ਆਪਣ8 
ਘਰ ਦੀ ਸRਭਾਲ ਕੀਤੀ L ਿਜRਨਾ ਮN ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ.
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ਮN 20 ਵੀਹ ਸਾਲ0 ਤM ਆਪਣ8 ਪਿਰਵਾਰ S ਕuਝ ਮNਬਰ0 1 ਨਹH ਿਮਲਦਾ, ਿਜਵ] ਿਕ ਮ8ਰੀ ਮਤਰ8ਈ-
ਮਾਤਾ. eਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ L ਪਰ ਗRS e8ਮ ਦਾ ਅਸਰ L, ਿਜਵ] ਿਕ ਡ)Rਘ8 ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਦਮਾ.

ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਮਾਸ਼ਾ L, ਖ8ਡਣ : ਸਾਡ8 ਕਰਮ ਅ: ਸਾ1 ਆਪਣ8 ਿਪਛਲ8 ਜੀਵਨ 1 
ਛuਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ L. ਅਸH ਸਾਰ8 ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਬਣਾਉਂS ਹ0. ਿਫਰ ਜਦM ਅਸH ਜਾਵ0ਗ8 ਤ0 
ਸਚ8ਤ ਅ: ਉਪ-ਮਨ3ਰRਜਨ ਿਦਮਾਗ S ਸਵਰਗੀ ਦ)ਤ ਸਾਡ8 ਜੀਵਨ 1 ਦਰਸਾਉਂS ਹਨ. ਕੀ ਅਸH 
ਸਵਰਗ ਜ0 ਨਰਕ ਜਾਵ0ਗ8? ਹ- ਸਕਦਾ L ਿਕ ਮN ਨਰਕ ਿਵCਚ ਜਾਵ0. ਦuਖਦਾਈ ਮuੜ ਜਨਮ ਅ: 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ. ਰਬ ਜਾਣਦਾ L.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਬ8ਟੀ ਦੀਆ ਂਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਿਵਸ਼8ਸ਼ਤਾਵ0 ਹਨ ਜ- ਮ8ਰ8 ਕ-ਲ ਨਹH ਹਨ. ਪਰ 
ਤCਥ ਅਸਲੀਅਤ ਹਨ.

ਿਵਆਹ ਤM ਬਾਅਦ, ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਅ: ਉਨB0 S ਬ8ਟ8 K ਆਪਣੀ ਬ8ਟੀ ਬਾਰ8 ਸCਚਾਈ eਗਟ ਕੀਤੀ. ਮ8ਰਾ 
500,000 ਯ)Y ਪਾਊਂਡ (5 ਲCਖ ਯ)Y ਪਾਊਂਡ) ਦਾ ਨuਕਸਾਨ ਹ-ਇਆ L, ਇਹ ਿਕਵ] ਹ-ਇਆ? ਮN ਸਮਝ 
ਿਲਆ ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਧੀ ਪਿਰਵਾਰ 1 ਚਲਾਉਣ ਅ: ਿਬਲ0 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗCਲ0 
ਕਰਨ S ਸਮਰCਥ ਨਹH L, ਉਹ ਅਜ8 ਵੀ ਕਾਰ 1 ਸਹੀ ਢRਗ ਨਾਲ ਨਹH ਚਲਾ ਸਕਦੀ. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ 
ਬ8ਟੀ ਅਜ8 ਵੀ ਪ)ਰੀ ਤਰB0 ਅRਗਰ8ਜ਼ੀ ਨਹH ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਜ0 ਬ-ਲ ਸਕਦੀ L ਜ0 ਬਹuਤ ਕuਝ ਕਰ ਸਕਦੀ 
L, ਉਸ 1 ਈਮ8ਲ ਦੀ ਜ0ਚ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮuਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ L. 20 ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ0 ਿਨਝਰ ਪਿਰਵਾਰ 
K 3 ਿਤRਨ ਘRਟ8 S ਉਨB0 ਿਵਨਾਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਬਹuਤ ਸਾਰ8 ਝ)ਠ ਬ-ਲ8 ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਸCਚ L ਿਕ ਮ8ਰ8 ਕ-ਲ 
ਬਹuਤ ਸਾਰ8 ਨuਕਸ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਮ8ਰ8 ਨਾਲM ਿਬਹਤਰ ਅ: ਉਸ S ਪCਧਰ ': 
ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹCਕਦਾਰ L.


 ਮO1 ਬCਿਚਆਂ ਲਈ ਅCਧ ਤM ਵCਧ ਕRਮ ਕਰਨਾ ਿਪਆ (ਿਤRਨ ਬCਚ8 ਹ-ਣ8 ਚਾਹੀS ਸੀ), ਰਾਤ S ਿਸ਼ਫਟ0, ਘਰ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ8 ਸਮ8ਤ ਪ)ਰ8 ਸਮ] ਕRਮ ਕਰਨਾ. ਮN 2004 ਦ- ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਿਵਚ ਆਪਣ8 ਦ)ਜ8 ਘਰ ਤM 
ਛuਟਕਾਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮO1 ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਧੀ ਬਹuਤ ਕuਝ ਨਹH ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹਾਰਨਾ £ 
150,000 ਡ8ਢ ਲCਖ ਪਾਊਂਡ ਿਕਰਾਇਆ ਆਮਦਨ ਅ: ਕੀਮਤ ਿਵਚ £ 200,000 ਦ- ਲCਖ ਪਾਊਂਡ 
ਨuਕਸਾਨ (ਅCਜ ਦਾ ਮuCਲ), ਿਕਉਂਿਕ ਮO1 ਦ-ਵ0 ਘਰ0 1 ਰCਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਜ8 ਤuਹਾਡੀ ਧੀ K ਮ8ਰੀ ਗCਲ 
ਸuਣੀ, ਿਜਵ] ਮN ਉਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਬ8ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅ: ਕuਝ ਵਾਧ) ਪੜBਾਈ ਕੀਤੀ ਜ0 ਉਹ 
ਬuCਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਤ0 ਅਸH ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹ-ਰ ਦਸ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਪਾਊਂਡ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕS ਸੀ. 
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ8 ਕਈ ਸਾਲ0 ਤM ਇCਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕS ਸੀ. ਇਸ ਤM ਇਲਾਵਾ 
ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ 25,000 ਪCਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨiਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ. 
ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ 1 ਦCਿਸਆ, ਜਦ ਉਹ ਲRਡਨ ਆ ਗਈ, ਉਨੀਵH-ਸ̀ ਨਿੜਨਵ] ਿਵCਚ, ਿਕ ਅਸH 
ਪਤੀ ਅ: ਪਤਨੀ S ਰ)ਪ ਿਵਚ ਸ਼0ਤੀ ਨਹH ਕਰ0ਗ8. ਮN ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਬuCਧੀਮਾਨ ਿਨਝਰ ਿਕਉਂ 
ਨਹH ਜਾਣS ਸਨ?
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ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K 2016 ਦ- ਹਜ਼ਾਰ ਸ-ਲ0 ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ8ਟੀ ਲO ਲਵ8ਗਾ. ਉਸ ਦੀ ਧੀ 
1 ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹCਕ L. ਇਸ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪuਸ਼ਟੀ 4 ਚਾਰ ਗਵਾਹ0 S ਸਾਹਮਣ8 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. 
ਇਸ ਿਵਆਹ ': ਕ-ਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਗਵਾਹ0 S ਸਾਮBਣ8 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L.

ਜਦM ਵੀ ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ 1 ਿਸਹਤ ਸਮCਿਸਆਵ0 ': ਸਲਾਹ ਿਦCਤੀ L, ਉਸK ਉਲਟ ਕੀਤਾ L. 
ਮN ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦM ਠRਢਾ ਹ- ਿਗਆ ਬਾਗ ਿਵCਚ ਬਾਹਰ ਤ0 ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਲੜਕੀ K ਇਕ ਟੀ-
ਸ਼ਰਟ ਜਾਣ ਬuCਝ Y ਪਾ ਲNਦੀ ਸੀ. ਉਸK ਕS ਵੀ ਗCਲ ਨਹH ਸuਣੀ. ਮN ਉਸ ਦੀਆ ਂਗਠੀਏ : ਵੀਡੀਓ 
ਭ8ਜ8 ਸਨ, ਉਸK ਉਨB0 1 ਕS ਨਹH ਵ8ਿਖਆ.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਆਪਣੀ ਧੀ 1 ਡਾਕ ਦuਆਰਾ ਪ-ਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਭ8ਜਦਾ L ਅ: ਉਹ ਇCਥ8 ਵੀ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾਉਂਦੀ L. ਇਹ ਮਾੜ8 eਭਾਵ0 ਬਾਰ8 ਬਹuਤ ਬuCਧੀਮਾਨ ਨਹH L ਪਰ ਿਨਝਰ ਹਮ8ਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹuRS ਹਨ. 
ਹਰ ਿਕਸ8 1 ਸਮCਿਸਆਵ0 ਹਨ, ਇਹ ਿਨਝਰ0 ਲਈ ਿਵਲCਖਣ ਨਹH L. ਮN ਬਹuਤ ਸਾਰ8 ਲ-ਕ0 ਨਾਲ ਚRਗੀ 
ਤਰB0 ਨਹH ਹ- ਸਕਦਾ ਪਰ ਿਨਝਰ  ਅCਧ ਤM ਪRਜਾਬ 1 ਜਾਣS ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲ-ੜ ਪOਣ : ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਵਾਲ8 ਿਕCਥ8 ਹਨ? ਿਨਝਰ ਮO1 ਸਰਾਪ ਕਰ ਸਕS ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮ8ਰ8 ਪਾਪ ਦ)ਰ ਕਰ ਿਦRਦਾ L.


ਮN ਬCਿਚਆਂ 1 ਇਕ ਗCਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹRਦਾ ਹ0, ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਨB0 1 ਉਲਟ ਦCਸਦੀ L. 
ਹuਣ ਬCਚ8 ਉਸ ਦੀ ਗCਲ ਬਹuਤ ਸuਣS ਨਹH ਹਨ

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਇRਨੀ ਗuਮਰਾਹ ਹ- ਗਈ L ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ8 ਚੀਕ0 ਨਾਲ ਗuਆਂਢੀਆਂ 1 ਜਗਾਉਂਦੀ 
L. ਿਫਰ ਉਹ ਦCਸਦੀ L ਿਕ ਉਹ ਕS ਵੀ ਮ8ਰ8 ਲਈ ਬ8ਈਮਾਨੀ ਕਿਹਣ ਨਹH ਕਰਦੀ. ਮN ਿਨਝਰ 
ਪਿਰਵਾਰ 1 ਉਸ S ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਿਜ਼Rਮ8ਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ0. ਇCਥM ਤCਕ ਿਕ ਗuਆਂਢੀਆਂ K ਿਕਹਾ L ਿਕ 
ਸਾ1 ਿਪਛਲ8 ਕuਝ ਸਾਲ0 ਿਵCਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲOਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L ਅ: ਸਾ1 ਵCਖਰ8 ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L.

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਅਠਾਰ0 ਸਾਲ0 ਤM ਆਪਣਾ ਪOਸਾ ਵCਖਰਾ ਰCਖਦੀ L, ਜ- ਅCਧਾ ਤਲਾਕ ਪਿਹਲ0 ਹੀ ਹ- 
ਚuCਕਾ L ਅ: ਇਹ ਿਨਰਪCਖ ਅ: ਇਹ ਵਧੀਆ L.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਅ: ਉਨB0 ਦੀ ਧੀ K ਗਰਭਪਾਤ S ਬਾਅਦ ਆਪਣ8 ਨਾਲ ਿਕਸ8 ਮਾਨਿਸਕ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਲਾਹ 1 ਲਗਾਤਾਰ ਰCਦ ਕਰ ਿਦCਤਾ. 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ L ਿਕ ਮN ਆਪਣ8 ਤੀਜ8 ਬCਚ8 ਲਈ ਿਕRਨਾ ਦuCਖ ਝCਿਲਆ ਅ: ਅਜ8 ਵੀ ਸ-ਗ ਕੀਤਾ, 
ਿਜRਨਾ ਮN ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ S ਲਈ ਉਦਾਸ ਹ0. ਿਸਖ0 K ਗuਰਬਾਣੀ 1 ਪੜBਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ L, 
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰS ਹਨ, ਉਹ ਪ)ਰੀ ਤਰ0 ਜਾਣ) ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮ8ਸ਼ਰ 1 ਤ-ੜ ਰਹ8 ਹਨ, ਜ- 
ਮਾਤਾ S ਗਰਭ ਿਵCਚ ਅRਦਰਲ8 ਸRਵ8ਦਨਸ਼ੀਲ ਬCਚ8 S ਨਾਲ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ L.

ਇਹ ਬਹuਤ ਦuਖਦਾਈ ਗCਲ L ਪਰ ਇਕ ਮਾਤਾ ਸਰੀਰਕ ਤ`ਰ : ਗਰਭਪਾਤ ਦuਆਰਾ eਭਾਿਵਤ L, 
ਇਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤ`ਰ ': ਸਾਬਤ ਹ-ਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਣਜRਮ8 ਬCਚ8 S ਜੀਵਨ 1 ਲOਣਾ ਚRਗਾ ਨਹH L: 
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 ਚਾਹ8 ਉਹ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬ8ਟੀ, ਜ0 ਉਸਦੀ ਬ8ਟੀ ਦੀ ਸਹ8ਲੀ ਿਜਸ K ਉਸ1 ਦCਿਸਆ ਿਕ 
ਗਰਭਪਾਤ ਵਧੀਆ ਅ: ਸਾਫ L. ਮ8ਰੀ ਮ0 1 ਇਸ ਗਰਭਪਾਤ S ਪਾਗਲਪਨ ਤM ਮ̀ਤ ਹ- ਗਈ ਸੀ. ਜ8 
ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬCਚਾ ਸੀ ਤ0 ਉਹ ਇਕ ਪuCਤਰ S ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਿਪCਛਾ ਨਹH ਕਰਦਾ. ਜ0 
ਇਕ ਧੀ.


ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਸCਖ ਿਸਖਾਉਂS ਹਨ ਿਕ ਵਾਲ ਕCਟਣਾ ਕਤਲ L ਪਰ ਅਣਜRਮ8 ਬCਚ8 ਦੀ ਹCਿਤਆ ਬਾਰ8 
ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ. 

ਅਿਜਹ8 ਪਾਗਲ ਘਰ ਿਵCਚ ਇਕCਠf ਰਿਹਣਾ ਤuਹਾਡੀ ਧੀ ਜ0 ਮ8ਰ8 ਜ0 ਬCਿਚਆਂ ਲਈ ਚRਗਾ ਨਹH L. 


ਜ0 ਤ0 ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਮ8ਰ8 ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈ ਸਿਹਮਤ L, 
ਜ0 ਮN ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼uਰ) ਕਰ0ਗਾ. ਮN ਚਾਹuRਦਾ ਹ0 ਿਕ ਿਨਝਰ0 1 ਉਨB0 ਦੀ ਥ0 : ਖuਸ਼ ਅ: 
ਤRਦਰuਸਤ ਹ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L ਅ: ਮ8ਰ8 ਲਈ ਇਹ ਮ8ਰ8 ਸਥਾਨ ': ਇਕ- ਹ-ਣਾ L.

ਮN ਈ-ਮ8ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦRਦਾ ਹ0 ਜ- ਮN ਿਨਝਰ0 1 ਭ8ਿਜਆ L.

ਿਵਆਹ ਤM ਬਾਅਦ ਮN ਦ-ਸ਼ ਦਾ ਿਹCਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ0ਗਾ, ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਿਵਆਹ ਤM ਪਿਹਲ0 ਦ-ਸ਼ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ L. 

ਮN ਅਦਾਲਤ ਿਗਆ ਹ0 ਅ: ਵਕੀਲ0 ਦuਆਰਾ ਵCਡੀ ਕRਪਨੀਆਂ S ਿਖਲਾਫ ਿਜCਤ eਾਪਤ ਕੀਤੀ L. ਲRਡਨ 
ਜ0 ਚRਡੀਗੜB ਮ8ਰ8 ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹਨ. ਜ8 ਿਨਝਰ ਸ-ਚS ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਜ0 
ਪuਿਲਸ 1 ਿਰਸ਼ਵਤ S ਸਕS ਹਨ, ਤ0 ਉਹ ਕ-ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕS ਹਨ. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਪਿਹਲ0 ਹੀ 
ਰ8ਸ਼ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਗCਲ ਕਰS ਹ-ਏ ਮO1 ਪRਜਾਬ ਪuਿਲਸ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕ-ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ L.

ਆਪਣ8 ਉkਚ eਮuCਖ ਵਕੀਲ0 1 ਚRਡੀਗੜB ਹਾਈ ਕ-ਰਟ ਿਵCਚ ਿਲਆਓ. ਆਓ Sਖੀਏ ਿਕ Yਸ ਿਜCਤਣ 
ਵਾਲਾ ਕ`ਣ ਹ-ਵ8ਗਾ. ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦuਨੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤM ਵਧੀਆ ਮਨ3ਰRਜਨ ਹ-ਵ8ਗਾ.

ਮN ਿਹRਦ) ਮOਿਰਜ ਐਕਟ ਉਨੀ ਸ̀ ਪਚਵRਜਾ1955, ਸੀਵੀਸੀ, ਿਵਜੀਲNਸ ਿਬਊਰ- ਪRਜਾਬ, ਿਬbਿਟਸ਼ ਿਡਪਟੀ 
ਹਾਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਚRਡੀਗੜB ਅ: ਹ-ਰ ਸRਸਥਾਵ0 ਦੀ ਖ-ਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ0.


ਜ8 ਬCਚ8 ਕuਝ ਪRਜਾਬੀ ਜਾਣS ਹਨ, ਤ0 ਇਹ ਮN ਬCਿਚਆਂ 1 ਇਹ ਿਸCਖਣ ਲਈ e8ਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ0. ਿਨਝਰ 
ਅRਗਰ8ਜ਼ੀ ਦੀ ਪ)ਜਾ ਕਰ ਸਕS ਹਨ. ਜ- ਕuਝ ਮN ਉਨB0 1 ਦCਸਦਾ ਹ0 ਉਹ ਬCਿਚਆਂ S ਉਲਟ ਿਸCਿਖਆ 
Sਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰCਖS ਹਨ.

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਬ8ਟੀ K ਮ8ਰ8 ਿਵਰuCਧ ਬCਿਚਆਂ 1 ਿਕਵ] ਭੜਕਾਉਣਾ ਿਸਖਾਇਆ? ਉਹ ਵCਡ8 ਪuCਤਰ 1 
ਦCਸਦੀ L ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ 1 ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ L ਅ: ਜਦM ਮN ਠੀਕ ਢRਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ 
ਕਿਹ ਿਰਹਾ L, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕ-ਲ ਇCਕ ਸਮCਿਸਆ L, ਤ0 ਉਹ ਛ-ਟ8 ਪuCਤਰ 1 ਉਲਟ ਕਿਹRਦੀ L.

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਤCਥ ਬਾਰ8 ਪਤਾ ਨਹH L: ਿਸCਿਖਆ S ਨਾਲ ਤuਹਾ1 ਭਾਸ਼ਣ0 ਿਵCਚ 
ਭਾਵਨਾ ਅ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅ: ਇCਕ ਚRਗ8 ਖuCਲB8 ਿਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰ)ਰਤ L.
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ਮN ਇਸ 20 ਵੀਹ ਸਾਲ S ਿਵਆਹ ਅ: ਬ8ਵਕ)ਫੀ ਅ: ਨਕਲੀ eਿਕਰਤੀ ਲਈ ਸਬRਧ0 ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ8ਸ਼ਣ 
ਕੀਤਾ L, ਤ0 ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਅਿਜਹਾ ਨਹH ਕਰ ਸਕਦਾ?


ਿਨਝਰ ਸ-ਚS ਹਨ ਿਕ ਮN ਪਾਗਲ ਹ0, ਦuਨੀਆ 1 ਫ਼Oਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ S Sਈਏ, ਇਕ ਵਾਰ 
ਜਦM ਇਹ ਪCਤਰ ਜਨਤਕ ਹ- ਜਾਏ, ਤ0 ਉਹ ਕਰ ਸਕS ਹਨ.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਲੜਕੀ K ਮO1 ਆਪਣ8 ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅ: ਿਸਹਤ S ਮuCਿਦਆ ਂਲਈ ਿਜ਼Rਮ8ਵਾਰ 
ਠਿਹਰਾਇਆ. ਿਨਝਰ0 ਦੀ ਮ)ਰਖਤਾ ਦਾ ਪCਧਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ L.

ਮN ਰਾਤ S ਕRਮ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਕਰਦਾ ਹuRਦਾ ਸੀ ਅ: ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ K ਲਗਾਤਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ 
ਿਕ ਮN ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਕਉਂ ਸl ਿਰਹਾ ਸ0 ਅ: ਉਹ ਮO1 ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ.


ਘਰ ਿਵCਚ 15 ਪRਦਰ0 ਸਾਲ0 ਦਾ ਬuਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ L. ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ, ਰ)ਹਾਨੀ ਅ: 
ਸਰੀਰਕ ਭਲਾਈ 1 eਭਾਵਤ ਕਰਦੀ L. ਇਸ ਮਾਹ`ਲ ਿਵਚ ਮN ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਹH ਹ- ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ 
ਮO1 ਛCਡ Sਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L, ਿਜRਨੀ ਜਲਦੀ ਹ- ਸY.


ਮN ਆਪਣ8 ਲ8ਖ0 ਅ: e-ਜOਕਟ0 ': ਿਧਆਨ Yਂਦਰਤ ਕਰਨ S ਯ-ਗ ਨਹH ਹ-ਇਆ ਹ0, ਇਸ ਲਈ ਮN 
ਿਜRਨੀ ਛ8ਤੀ ਹ- ਸY, ਮN ਅCਗ8 ਵਧ0ਗਾ. ਮN ਆਪਣ8 ਅਪਾਰਟਮNਟ ਅ: ਘਰ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮ0 ਸ0ਝਾ 
ਕਰ0ਗਾ. ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ0 ਨਹH, ਜੀਵਨ ਬਹuਤ ਛ-ਟਾ L.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਮO1 ਚਾਊ ਚਾਓ ਦਾ ਦ-ਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਸ 1 ਖuਦ 1 Sਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L. ਤਰਸ8ਮ 
ਿਸRਘ ਕS ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹH ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ L ਅ: ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ L ਿਕ ਦuਨੀਆਂ ਉਸ 1 
ਹਰ ਸਮ] ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ8. ਉਸਦੀ ਬ8ਟੀ ਦੀ ਤਰB0. ਉਨB0 S ਰਵCਈਏ 1 Sਖਿਦਆ,ਂ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 
ਕ-ਲ ਬRਬ8 ਸuਪਰਸਟਾਰ ਅਿਭKਤਾ ਬਣਨ ਦੀ eਿਤਭਾ L.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਬ-ਲਣ ਤM ਪਿਹਲ0 ਸ-ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L: ਕੀ ਇਹ ਸCਚ L ਜ0 ਨਹH? ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਇਹ 
ਕਿਹ ਿਰਹਾ L, ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਕ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦ- ਿਦਨ0 ਿਵCਚ ਵ8ਚ ਿਦCਤਾ ਜਾਵ8ਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਝ)ਠ L. ਤਰਸ8ਮ 
ਿਸRਘ ਦਾ ਕਿਹਣਾ L ਿਕ ਉਹ ਮ8ਰ8 ਕ-ਲM ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਵ8ਗਾ, ਇਹ ਅਜ8 ਇਕ ਹ-ਰ ਝ)ਠ L.ਤਰਸ8ਮ 
ਿਸRਘ ਦੀ ਪਤਨੀ K ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ L ਿਕ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਝ)ਠ ਬ-ਲਣ ਦੀ ਆਦਤ L.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ S ਿਪਤਾ K ਉਸ1 ਿਸCਿਖਆ eਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ 1 ਭ8ਿਜਆ. ਇਸ ਲਈ ਤਰਸ8ਮ 
ਿਸRਘ ਸ-ਚਦਾ L ਿਕ ਉਹ ਇਕ- ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ L ਜ- ਬਹuਤ ਪਿੜBਆ ਿਲਿਖਆ ਹ-ਇਆ L. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 
ਇRK ਵਧੀਆ ਢRਗ ਨਾਲ ਪੜB8 ਿਲਖ8 ਸਨ ਿਕ ਜਦM ਉਹ ਛ-ਟੀ ਸੀ ਤ0 ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀ ਦੀਆ ਂਅCਖ0 ਦਾ 
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ਮuCਦਾ ਨਹH ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਕuੜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 1 ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹuਣ ਬਹuਤ 
ਪuਰਾਣੀ L, ਡਾਕਟਰ0 ਤM ਮO1 ਇਹ ਦCਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ .


ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ K ਆਪਣੀ ਬ8ਟੀ 1 ਕਾਰ ਿਸਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ] ਉਹ 
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹRਦੀ L. ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮO1 ਦ-ਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ L. ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਉਸ 1 ਆਪਣੀ ਬ8ਟੀ 1 ਠੀਕ ਢRਗ ਨਾਲ ਬOਠਣ ਲਈ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮ8ਰੀ ਗCਲ 

ਨਹH ਸuਣਦੀ. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਮO1 ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲ-ਚਨਾ ਕੀਤੀ. ਹuਣ ਬCਚ8 ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਪCਠ 1 
ਝuਕਾਉਂS ਰਹ8 ਹਨ.

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਮ8ਰੀ ਆਲ-ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅ: ਿਕਹਾ ਿਕ ਸuਪਰਮਾਰਕੀਟ S ਤਰCਕੀ ਿਵCਚ ਤuਸH ਸ̀S : 
ਚੀਜ਼0 ਖਰੀਦਣ ': ਪOਸਾ ਨਹH ਬਚਾ ਸਕS. ਿਫਰ ਵੀ ਜਲRਧਰ ਿਵਚ ਮN ਉਸ 1 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ 
10 ਦਸ ਰuਪਏ eਤੀ ਬਿਹਸ ਕਰS Sਿਖਆ L.


ਗਰਭਪਾਤ ਤM ਬਾਅਦ ਮ8ਰ8 ਵCਖਰ8 ਬOਡਰ)ਮ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਤM ਬਾਅਦ, ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਮ8ਰ8 ਸਾਹਮਣ8 ਲ-ਕ0 
1 ਿਕਹਾ L ਿਕ ਤuਸH 40 ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤM ਬਾਅਦ ਸOਕਸ ਸRਭ-ਗ ਕਰਨ S ਸਮਰCਥ ਨਹH ਹ-. 
ਮ8ਰ8 ਨਾਲ ਿਬਨ0 ਿਕਸ8 ਿਵਚਾਰ-ਵਟ0ਦਰ8 ਤM ਬਗOਰ, ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ K ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 
ਿਨਯRਤਰਣ ਕuਇCਲ ਗਰਭ ਿਨਰ-ਧ ਦੀ ਵਰਤM ਸ਼uਰ) ਕਰ ਿਦCਤੀ.


ਮ8ਰ8 ਕ-ਲ ਕuਝ ਿਸਧ0ਤ ਹਨ ਜ- ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਨਹH ਸਮਝ ਸਕS. ਮN ਆਪਣੀ ਿਲRਗਕ ਇCਛਾ 1 
ਕRਟਰ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ0.


ਜਦM ਇਕ ਦuਸ਼ਮਣ ਤuਹਾਡ8 ਘਰ ਆਉਂਦਾ L ਤ0 ਤuਹਾ1 ਉਨB0 ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ L. ਮ8ਰਾ 
ਦ-ਸਤ ਿmਸਮਸ ਤM ਪਿਹਲ0 ਦuਕਾਨ ਿਵਚ ਮ8ਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡ8 ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਠਿਹਿਰਆ 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕ-ਲ ਕ-ਈ ਕਾਰ ਨਹH ਸੀ ਅ: ਗ-ਡ8 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤM ਪੀਿੜਤ ਸੀ. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ 
ਚੀਿਕਆ ਅ: ਉਸ : ਇRਨਾ ਚੀਿਕਆ ਿਕ ਉਸ1 ਸ਼ਾਮ 1 ਘਰ ਛCਡਣਾ ਿਪਆ.

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਬ8ਟੀ K ਸuਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚ 15 ਪRਦਰ0 ਸਾਲ ਕRਮ ਕੀਤਾ L ਪਰ ਅਜ8 ਵੀ 
ਉਤਪਾਦ0 ਜ0 ਪ8ਸ਼ਕਸ਼0 ਬਾਰ8 ਬਹuਤ ਕuਝ ਨਹH ਪਤਾ.

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਬ8ਟੀ ਅਜ8 ਵੀ ਇਸ ਗCਲ ': ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ L ਿਕ ਫਿਰCਜ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਭ-ਜਨ 
ਫਾਲਤ) ਹ- ਿਰਹਾ L ਅ: ਉਸ 1 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪuਰਾਣ8 ਭ-ਜਨ ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹH L.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K 2016 ਦ- ਹਜ਼ਾਰ ਸ-ਲ0 ਿਵਚ ਇਹ ਸCਚਾਈ ਦCਸੀ ਿਕ ਿਕਵ] ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਦM ਤਕ ਕRਮ 
ਕਰ ਸਕਦੀ L ਜਦ ਉਹ ਬuਿਨਆਦੀ ਗਿਣਤ 1 ਸਹੀ ਤਰੀY ਨਾਲ ਨਹH ਕਰ ਸਕਦੀ.
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ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਅ: ਉਨB0 S ਬ8ਟ8 K ਇਹ ਖuਲਾਸਾ ਕਰY ਖuਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਵ] ਉਨB0 K ਿਵਆਹ 
ਤM ਪਿਹਲ0 ਝ)ਠ ਬ-ਲ Y ਮO1 ਧ-ਖਾ ਿਦCਤਾ ਅ: ਿਵਆਹ ਤM ਬਾਅਦ ਮO1 ਦCਸ ਿਦCਤਾ ਿਕ ਉਨB0 ਦੀ ਧੀ ਬਹuਤ 
ਚuਸਤ ਨਹH L.


ਮO1 ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Sਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦM ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਮO1 2002 ਦ- ਹਜ਼ਾਰ ਦ- ਿਵਚ 
ਦCਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਨਝਰ ਦ)ਜਾ ਬCਚਾ ਨਹH ਚਾਹuRS ਸਨ. ਪਰ ਮ8ਰ8 ਕ-ਲ ਿਹRਮਤ ਨਹH ਸੀ, ਸਰਬਜ-ਤ ਇਕ 
ਬCਚਾ ਸੀ. ਮN ਸ਼uਕਰਗuਜ਼ਾਰ ਹ0 ਿਕ ਹਰਚRਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹH ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਪਛਲ8 ਦਸ ਸਾਲ0 ਤM 
ਵੀ ਮO1 ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮN ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਬCਿਚਆਂ ': ਆਪਣਾ ਗuCਸਾ 
ਕCਢ ਲਵ8ਗੀ ਅ: ਿਨਝਰ ਮ8ਰ8 ਿਵਰuCਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗ8. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ K ਿਵਆਹ S ਹਰ ਪਿਹਲ) 
ਿਵਚ ਦਖਲ ਿਦCਤਾ L.


 ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਆਪਣ8 ਈ-ਮ8ਲ ਿਵਚ ਕਈ ਹ-ਰ ਤCਥ0 1 2017 ਦ- ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰ0 ਿਵਚ ਦCਿਸਆ 
L. ਮN ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 13,000 :ਰਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪlਡ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹ0 ਅ: ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦਾ 
ਕਿਹਣਾ L ਿਕ ਇਹ ਮ8ਰ8 ਨ0 ': ਨਹH ਹ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਲ-ਕ0 K ਉਸ 1 ਦCਿਸਆ,  ਝ)ਠ ਬ-ਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ] 
ਿਕ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦਾ ਸਭ ਤM ਵCਡਾ ਤ-ਹਫ਼ਾ L.


ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ S ਨ0 ': 4.5 ਸਾਢ8 ਚਾਰ ਲCਖ ਪlਡ ਦਾ ਇਕ ਘਰ ਰCਿਖਆ, ਪਰ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 
K ਮO1 ਮ)ਰਖ ਦੀ ਤਰB0 ਇਕ ਨੀਵH n8ਣੀ ਿਵਚ ਿਲਆ ਿਦCਤਾ. ਹuਣ ਇਸ ਮ)ਰਖ ਲਈ ਖੜ8 ਹ-ਣ ਅ: ਇCਕ 
ਬRਦ-ਬਸਤ ਦੀ ਮRਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ0 ਆ ਿਗਆ L.

ਭਗਾ ਿਸRਘ ਜ- ਿਕ ਮO1 ਯ)Y ਿਵCਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅ: ਦ-ਵ] ਉਸ ਨਾਲ ਪ)ਰਨਪuਰ ਤM ਿਵਚ-ਿਲਆ ਂK ਮO1 
ਚ8ਤਾਵਨੀ ਿਦCਤੀ ਹ-ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਿਕ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਅ: ਝ)ਠ ਬ-ਲਣ ਅ: ਅਿਤਕਥਨੀ ਦੀਆ ਂਉਨB0 
ਦੀਆ ਂਆਦਤ0 ਬਾਰ8. ਭਗਾ ਿਸRਘ 1 “ਹ0 ਕਰS ਹ0 ਕਰS" ਮ8ਰ8 ਉk: ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਰਸ8ਮ 
ਿਸRਘ ਬਾਰ8 ਸCਚਾਈ ਦCਸੀ ਹ-ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਆਪਣ8 ਝ)ਠ0 1 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ L, 20 ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ0 3 ਮ)ਰਖ ਘRਟ8 
ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪuਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.


ਤ0 ਕ`ਣ ਿਪਛਲ8 20 ਸਾਲ0 ਿਵਚ ਮ8ਰ8 5 ਲCਖ ਪਾਊਂਡ ਘਾਟ8 1 ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ L? ਜ8 ਇਹ ਇਕ 
ਸ਼0ਤੀਪ)ਰਨ ਘਰ ਸੀ, ਤ0 ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਮ8ਰ8 ਿਲਖਤੀ ਅ: ਿਫਲਮ e-ਜOਕਟ ਇਕ ਲCਖ, 2 ਦ- ਲCਖ, 5 
ਲCਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹH ਕਰ ਸਕS ਸਨ?


ਿਨਝਰ ਬਹuਤ ਘCਟ ਰ-ਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਸਮਝ ਵਰਤS ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ-ਚS ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਦuਨੀਆ ਲਈ 
Sਵ: ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹਨ


https://www.shabdkosh.com/pa/translate/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%A6%E0%A9%87/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%A6%E0%A9%87-meaning-in-Punjabi-English
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 ਜ8 ਿਨਝਰ ਮO1 ਪਰ8ਸ਼ਾਨ ਕਰS ਹਨ ਤ0 ਮN ਆਪਣ8 ਵਕੀਲ ਅ: ਪuਿਲਸ ਨਾਲ ਸRਪਰਕ ਕਰ0ਗਾ. ਤਰਸ8ਮ 
ਿਸRਘ ਦੀ ਬ8ਟੀ ਦੀ ਵਜBਾ ਕਰY ਮN ਜ8ਲB ਿਵਚ ਰਾਤ ਿਬਤਾਈ ਕuਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ0. ਜ8 ਮN ਚਾਹ0 ਤ0 ਮN 
ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਲੜਕੀ 1 ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ0. ਪਰ ਮN ਕਾਇਰਤਾ ਨਹH ਹ0. 
ਅ: ਮ8ਰ8 ਕ-ਲ ਸਵO-ਿਨਯRoਣ L.


ਮN ਯ) ਿਟਊਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ ਿਪਛਲ8  20 ਵੀਹ ਸਾਲ0 ਿਵCਚ ਜ- ਦCਸਦਾ L ਿਨਝਰ0 K ਮ8ਰ8 ਨਾਲ 
ਿਕਵ] ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ L.

ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਚਾਹuRਦੀ L ਿਕ ਮN ਪuਲਸ 1 ਬuਲਾਵ0, ਮ8ਰ8 ': ਹਮਲਾ ਹ-ਣ ਤM ਪਿਹਲ0 ਮN ਕਈ ਵਾਰ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ0, ਪਰ ਮO1 ਉਸ ਲਈ ਤਰਸ ਮਿਹਸ)ਸ ਹ-ਇਆ. ਿਨਝਰ ਸ-ਚS ਹਨ ਿਕ ਮN 
ਇCਕ ਪਾਗਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹ0. ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਚਾਹuRਦਾ L ਿਕ ਮN ਫ8ਸਬuCਕ : ਇRਟਰਨpਟ ': ਈਮ8ਲ 
ਛਾਪ Sਵ0, ਮN ਵ8ਖ0ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਹuRਦਾ L.


ਮN ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ 1 ਿਕਹਾ L ਿਕ ਉਹ ਪRਜਾਬ ਜਾਵ8 ਅ: ਆਪਣ8 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰ8. ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਠੀਆ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ L. ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ 
ਬਿਹਸ ਕਰਦੀ L.

ਉਸ S ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਹਮ8ਸ਼ਾ ਯ) Y ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰS ਹਨ. ਿਜਵ] ਹੀ ਮN ਆਪਣੀ ਗOਰ8ਜ 
ਯ)ਿਨਟ ਵ8ਚਦਾ ਹ0, ਮN ਕuਝ ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵCਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ8 ਜਾਵ0ਗਾ. 

 ਿਨਝਰ ਮ8ਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ L ਜ0 ਜ8 ਿਨਝਰ0 ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਜਗਤ ਲCਭ ਲNS ਹਨ ਤ0 ਿਨਝਰ0 1 
ਬuਰੀ eਚਾਰ ਿਮਲ ਸਕਦੀ L. ਮO1 ਬuਰਾ eਚਾਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹH L, ਮN ਇਸ ਬਾਰ8 ਿਚRਤਤ ਨਹH ਹ0.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਇਹ ਦCਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L ਿਕ ਿਪਛਲ8 20 ਵੀਹ ਸਾਲ0 ਿਵਚ ਮN ਜ- ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ L ਉਹ 
ਹ-ਰ ਕ`ਣ ਸਿਹਣ ਕਰ8ਗਾ?

ਇਸ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਜ- ਕuਝ ਹ-ਇਆ L ਉਸ ਲਈ ਮN ਬਾਕੀ ਿਤRਨ ਿਨਝਰ ਿਜ਼Rਮ8ਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ0, 
ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲM ਿਕ: ਿਜ਼ਆਦਾ.


ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ 1 ਆਪਣ8 ਿਪਛਲ8 ਦਸ ਵਿਰBਆ ਂ1 ਇਸ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਇਕਜuCਟ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਿਜ਼Rਮ8ਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹ0, ਿਕਉਂਿਕ ਮN ਦਸ ਸਾਲ ਪਿਹਲ0 ਉਨB0 1 ਦCਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮO1 ਅ: ਉਨB0 ਦੀ 
ਬ8ਟੀ 1 ਵCਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ)ਰਤ L.

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦM ਅਸH ਸ਼0ਤੀ ਿਵਚ ਅਲCਗ ਹ- ਗਏ ਤ0 ਮN ਿਨਝਰ0 1 ਮuਆਫ ਕਰ Y ਖuਸ਼ ਹ0.


ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਿਫਰ ਆ ਸਕS ਹਨ ਅ: ਇCਥ8 ਰਿਹ ਸਕS ਹਨ ਅ: ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਿਫਰ ਿਦਖਾ ਸਕS 
ਹਨ.
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ਮN ਿਨਝਰ0 ਤM ਕuਝ ਵੀ ਨਹH ਚਾਹuRਦਾ, ਭਾਵ] ਿਕ ਉਨB0 K ਮO1 5 ਪRਜ ਲCਖ ਪlਡ ਦਾ ਮuਆਵਜ਼ਾ Sਣਾ L.

ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ 1 ਅCਧਾ ਘਰ Sਣ ਲਈ ਖuਸ਼ ਹ0. ਮN ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਵਰਗਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹH ਹ0.

ਪਰ ਮN ਇਹ ਕਹ0ਗਾ, ਜ8ਕਰ ਮO1 ਸ਼Cਕ L ਿਕ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਦੀ ਧੀ 1 ਉਸ S ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਰਾਸਤ 
ਿਵCਚM ਕCਿਢਆ ਿਗਆ L, ਤ0 ਅਦਾਲਤ0 ਅਗਲ8 ਹ-ਣਗ8.


ਇਸ ਬ8ਵਕ)ਫ ਿਰਸ਼: ਿਵਚ ਜ਼ਿਹਰ ਅ: ਬ8ਯਕੀਨੀ 1 ਿਮਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ L ਜਦM ਅਸH ਵCਖ ਹ- ਜ0S 
ਹ0 ਜ0 ਤਲਾਕ ਹ- ਜ0S ਹ0.

ਅCਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ S ਿਵਅਕਤੀ 1 ਇਕ ਅCਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵ0ਗ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਅ: ਸ-ਚਣਾ 
ਛCਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ L. ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜ- ਹuਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪRਜਾਹ ਸਾਲ ਪuਰਾਣੀ L, ਉਸ 1 ਪRਜ ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਵ0ਗ ਿਵਹਾਰ ਅ: ਸ-ਚ ਅ: ਬ-ਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰ)ਰਤ ਨਹH L.


ਕuਝ ਲ-ਕ0 ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ8 ਚਰਚਾ ਕਰS ਹ-ਏ, ਉਹ ਕਿਹRS ਹਨ: ਇਹ ਅਸਲ ਿਵCਚ ਇCਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਹH 
L, ਇਹ ਇCਕ ਮ)ਰਖ ਮਜ਼ਾਕ L ਿਜਸ K ਸਾ1 ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਿਦCਤਾ L.

ਕuCਲ ਪਾਗਲਪਣ ਅ: ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅ: ਮ)ਰਖਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵ0 ਹਨ ਅ: ਅਸH ਇਸ ': 
ਪਹuRਚ ਗਏ ਹ0.


ਇਸ 20 ਵੀਹ ਸਾਲ0 ਦੀ ਬ8ਵਕ)ਫੀ ਤM ਿਜਹੜੀ ਚRਗੀ ਗCਲ ਹ-ਈ L ਉਹ ਇਹ L ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲ8 ਕਈ 
ਸਾਲ0 ਤM ਇਸ ਤM ਬਹuਤ ਸਾਰ8 ਲ-ਕ ਿਸCਖਣਗ8. ਸਭ ਕuCਝ ਇCਕ ਕਾਰਨ ਲਈ ਹuRਦਾ L. ਹuਣ ਅਸH ਵCਖਰ8 
ਹ-ਵ0ਗ8 ਅ: ਫ8ਰ ਅਸH ਤਰCਕੀ ਕਰ0ਗ8.
ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬCਿਚਆਂ S ਕਾਰਨ ਕS ਖਤਮ ਨਹH ਹ-ਵ8ਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਜ0 ਅਲਿਹਦਗੀ ਰਾਹH ਹੀ 
ਬਚ ਸਕਦਾ L. ਜ8ਕਰ ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਆਪਣੀ ਬ8ਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ L, ਤ0 ਉਹ ਉਸ1 
ਦCਸ8ਗਾ. ਉਨB0 ਦੀ ਬ8ਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵCਚ ਸuਧਾਰ ਹ-ਵ8ਗਾ, ਜ8 ਅਸH ਇਕCਲ8 ਰਿਹRS ਹ0 ਤ0 ਉਨB0 S ਮਹਾਨ 
ਬCਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵCਚ ਸuਧਾਰ ਹ-ਵ8ਗਾ. ਮN ਿਕਸ8 ਵੀ ਤਰB0 ਵCਖ ਹ- ਜਾਵ0ਗਾ.

ਜ8 ਿਨਝਰ0 1 ਆਪਣ8 ਆਪ ਿਵCਚ ਇRਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ L ਤ0 ਇਸ ਬਾਰ8 ਿਚRਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕ-ਈ ਲ-ੜ ਨਹH L.

ਮN ਤਰਿਸਮ ਿਸRਘ S ਹCਥ 1 ਿਹਲਾ Y ਖuਸ਼ ਹ0, ਇਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਜ0 ਵCਖ ਹ-ਣ ਤM ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਮN 
ਤਰਸ8ਮ ਿਸRਘ ਅ: ਉਸS ਪਿਰਵਾਰ 1 ਮuਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ0.


Yਸ ਨRਬਰ ਚਾਰ ਸ̀ ਵੀਹ, ਪRਜਾਬ ਅ: ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕ-ਰਟ, ਿਨਝਰ ਿਵਰuCਧ ਿਖਲਾਫ ਿਢCਲM.


ਰCਬ ਸਾ1 ਸਾਿਰਆਂ 1 ਬਰਕਤ ਿਦRਦਾ L. ਰCਬ ਸਾ1 ਸਾਿਰਆਂ 1 ਵ8ਖ ਿਰਹਾ L.

(ਮN ਦਸਵ] ਨRਬਰੀ ਨਹH ਹ0, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਚCਠੀ ਿਵCਚ ਿਸਰਫ ਨq ਸਫ਼8 ਹਨ)


