Homework 3~23~2019

Read Below Essay about

and write in your own words .

Read below essay and practice writing in your own words

Gurubani and Virsa Homework
History Questions ~ 176-225
Read GURU GRANTH AND GURU PANTH ~ 5 Times and write a summary.
Read KHUDA DA GHAR ~ 5 Times and write a summary.
To all the Students ~Please practice reading JAPJI SAHIB JI on daily basis,
reading shudh is very important then memorizing in wrong pronunciation.

Read below Essay and write in your own words

ਬਸੰ ਤ ਰੁੱ ਤ
ਭਾਰਤ ਰੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਇੁੱ ਥੇ ਆਣੀ-ਆਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛੇ ਰੁੱ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨਹਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਵਚ ਬਸੰ ਤ ਰੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱ ਤ ਸਭ ਰੁੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ-ਵਆਰੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ
ਸਾਰੇ  ਕ ਾੇ ਨਾ ਕੰ ਬ ਰਹੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਬਸੰ ਤ ਤੇ ੁੱਗੀਆਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ
ਕਦੋਂ ਬਸੰ ਤ ਦਾ ਵਦਨ ਆਵੇ ਤੇ ਾੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣੇ । ਬਸੰ ਤ ਰੁੱ ਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ  ਕ ਸਖ ਦਾ
ਸਾਹ ੈਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰਸੰਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ।ਹਰ ਕਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਣ ਖੁੱ ਹੀ , ਵਨਿੱਘੀ ਤੇ ਹਰ
ਇਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂ ਦੇਣ ਵਾੀ ਰੁੱ ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
ਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ–ਬਸੰ ਤ ੰ ਚਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ
ਸਮਾਗਮ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਦਨ ਮੇੇ ਗਦੇ ਹਨ

‘ਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਾਰ ਦੇ

iਵਖਡਵਣਆਂ ਤੇ ਮਵਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ

ਸਜਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਕ ਬਸੰ ਤੀ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੁੱ ੜੇ ਾਉਂਦੇ। ਹਨ

| ਬਸੰ ਤੀ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ੁੱ ਗਾਂ ਬੰ ਦੇ ਹਨ |

ਘਰ-ਘਰ ਬਸੰ ਤੀ ਹਵਾ , ਚਾਵ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰ ਗ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ
ਤੰ ਗਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੀੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਤੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰ ਗ-ਬਰੰ ਗੀਆਂ ਡਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਵਚ ਉਡਾ
ਕੇ ਆਣਾ ਮਨ ਬਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਮੇਵਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਡਤਮਾਵਸ਼ਆਂ ਦਾ ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੁੱ ਚੇ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ੰ ਘੂੜੇ ਝੂਟਦੇ ਹਨ ।

