
FIND VERBS  ONLY  FIND PRONOUNS ONLY 
ਟਾਹਲੀ ’ਤ ੇਇੱਕ ਕਾਂ ਰਹ ਿੰ ਦਾ   ਸੀ।     _    EXAMPLE ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਕ ਾ ਸੀ  
  

ਕਾਂ ਛੱਪੜ ਦ ੇਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਹੂੰਦਾ ਸੀ।  ਅਸੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨ ੀਂ ਪੀਂਦੇ 
  

ਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉ  ਮੱਛੀ ਨ ਿੰ  ਹਪਆਸੇ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕ ਾਣੀ ਸਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 

  

ਖ਼ਾਲੀ ਹਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਛੱਪੜ ਹਵੱਚ ਸ ੱ ਟ ਹਦੂੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਆਪਣੀ ਸ ਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 
  

ਛੱਪੜ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਬਹ ਤ ਦ ਖੀ ਸੀ। ਗਿੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਰਹ ਣ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਬਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

  

ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨ ਿੰ  ਪਾਣੀ ’ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨ ੀਂ ਪੈਣੀ। 

  

ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਹਵੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨ ੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਨ। ਉ  ਅਜ ੇਵੀ ਛੱਪੜ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨ ਿੰ  ਗਿੰ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

  

ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹ ੂੰ ਦਾ ਜਾ ਹਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਚੁਿੰ ਝ ਪਾਣੀ ਤਕ ਨਾ ਪ ੁਿੰ ਚੇ।’ 
  

ਮੱਛੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਆਇਆ ਹਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਹਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਪਆਸ 

  

ਉਹ ਹਕਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਾਂ ਵੀ ਹਕਸੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਵੱਚ ਉੱਡ ਹਪਆ। 

  

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਬਾਗ਼ ਹਵੱਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਹਗਆ ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹਬਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ  ਾਲ  ੁਿੰ ਦਾ ਜਾ ਹਰ ਾ ਸੀ। 

  

ਇਸ ਹਵੱਚੋਂ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਖੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਹਸਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕ ੇਰੱਖਦੇ  ਨ।  
  

ਉਸ ਵਰਗੇ ਮ ਰਖ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਉ  ਵਾਪਸ ਆ ਹਗਆ 

  

ਅੱਜ ਹਕਵੇਂ ਗੂੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹਰਹਾ ਏ?ਂ  ੁਣ ਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨ ੀਂ ਸੀ।  
  

ਕਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਮ ਆਫ਼ੀ ਮੂੰਗੀ  ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨ ਿੰ  ਗਿੰ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ੁਿੰ  ਖਾ ਲਈ।  
  

ਮੱਛੀ ਬਹ ਤ ਖ਼ ਸ਼ ਸੀ।  

 

 

 



 

(Home Work for VIRSA)  

- Review History Questions 1 to 75  

-Do the questions from Guru Arjan Dev Ji’s Sakhi. 

-Paath Shri Japji Sahib Pauri 18,19.  

 

gurU Arjn dyv jI 

 

gurU Arjn dyv jI swfy pMjvyN gurU sn[  Awp jI dw jnm goieMdvwl AMimRqsr ivKy ApRYl 15, 1563 iv~c hoieAw[  Awp jI dy 

ipqw jI gurU rwmdws jI Aqy mwqw jI bIbI BwnI jI sI[  gurU Arjn jI dw ivAwh iPlOr dy maU ipMf invwsI BweI ikRSn cMd dI spuqRI 

gMgw jI nwl hoieAw[  Awp jI dy Gr iek pu~qr gurU hirgoibMd jI ny jnm ilAw[ 

gurU Arjn jI dy pRym, syvw Aqy isdk nwl pRsMn ho ky gurU rwmdws jI ny anHW nMU gurg~dI bKSI[  ies g~l qy Awp jI dy vfy Brw 

bwbw ipRQI cMd ny bhuq ros Aqy ivroDqw kIqI[  gurg~dI imlx qoN auprMq, Awp jI ny rwmdws srovr pikAW kIqw, drSnI fyauFI, gurU 

bwzwr, gurU dy mh~l Aqy hor AnykW Dwrimk AsQwn bxvwey[  ies qoN bwd sRI hirmMdr swihb dI auswrI dw kMm SurU kr idqw[  ies dI 

nINh rKx leI Awp jI ny iek muslmwn pIr mIAW mIr jI nMU Kws qOr qy lwhor qoN s~idAw[  gurU jI ny hirmMdr swihb dI auswrI krky 

iesdy cwry drvwzy sMswr dy cOhW hI vrxW leI Kohl idqy[ 

gurU Arjn jI ny sRI hirmMdr swihb dI auswrI krn qoN bwd swry gurUAW, BgqW Aqy hor mhwpurKW dI bwxI iek~TI krky sRI Awid 

gRMQ swihb jI dI bIV BweI gurdws jI qoN iqAwr krvweI[  Awid gRMQ jI dI ies bIV dw pRkwS sRI hirmMdr swihb ivKy krky bwbw b~uFw 

jI nMU pihlw gRMQI swijAw[ dIvwn cMdU dw gurU Gr nwl vYr sI, Aqy aus dI swizs nwl gurU Arjn dyv jI nUM muZl bwdSwh jhWgIr ny 

lwhor bulwky kYd kIqw Aqy jurmwnw lwieAw[  jhWgIr kSmIr jwNdy hoey gurU jI nMU cMdU dy hvwly kr igAw[  cMdU ny gurU jI nMU Asih qy 

Akih kSt dy ky ShId kr idqw[  SwNqI dy puMj gurU Arjn dyv jI meI 30, 1606 nMU joqI joq smw gey sn[  joqI joq smwaux qoN 

pihlW, Awp jI ny gurU hirgoibMd jI nMU gur g~dI idqI[   



AiBAws 

d~so Blw: 

1. gurU Arjn dyv jI dw jnm ikQy hoieAw? 

 

 

2. gurU Arjn dyv jI dy ipqw jI Aqy mwqw jI dw kI nwm sI? 

 

 

3. gurU Arjn dyv jI dI pqnI dw kI nwm sI? 

 

 

4. gurU Arjn dyv jI dy puqr dw nwm kI sI? 

 

 

5. gurU Arjn dyv jI nMU iks ny ShId krvwieAw? 

 

 

 

 



 

 

KwlI Qwv Bro: 

1. gurU Arjn dyv jI sRI hirmMdr swihb dI nINh iek muslmwn pIr …………………… qoN 

rKweI[ 

2. gurU Arjn jI ny bwxI iek~TI krky sRI …………………… jI dI bIV 

……………………… jI qoN iqAwr krvweI[  

3. Awid gRMQ jI dI bIV dw pRkwS sRI hirmMdr swihb ivKy krky ……………… nMU pihlw gRMQI 

swijAw[ 

4. divwn cMdU dI swizs nwl gurU Arjn dyv jI nUM muZl bwdSwh ………………… ny lwhor bulwky 

kYd kIqw Aqy jurmwnw lwieAw[ 

5. …………………… gurU Arjn dyv jI meI 30, 1606 nMU joqI joq smw gey sn[ 



 


