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ਸ਼ਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਡੇ ਰ ੁੱਖ 

Sardar Harvinder Singh Khalsa* 

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਅਟ ੁੱਟ ਰਰਵਤਾ ੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਸ਼ਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ੀ ਰਰਆਲ ਅਤੇ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ੈਦਾਇਵ ਈ। ਰਜਸ਼ ਸ਼ਭੇਂ ਤੋਂ ਭਨ ੁੱਖ 

ਇਸ਼ ਧਰਤੀ *ਤੇ ੈਦਾ ਇਆ ਉਸ਼ ਸ਼ਭੇਂ ਤੋਂ ਭਨ ੁੱਖ ਦੀ ਧਰਤੀ , ਰ ੁੱਖਾਾਂ, ਾ ਅਤੇ ਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਾਂਝ ੈ। ਇਸ਼ੇ ਲਈ ਗ ਰਫਾਣੀ ਨੇ ਣ ਗ ਰੂ , 
ਾਣੀ ਰਤਾ, ਭਾਤਾ ਧਰਰਤ ਦੁੱਸ਼ ਕੇ ਉਨਾਾਂ ਦੀ ਭੁੱਤਤਾ ਰਗਟ ਕੀਤੀ ੈ। ਰ ੁੱਖ ਕ ਦਰਤੀ ਸ਼ੰਤ ਲਨ ਫਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਰੁੱਚ ਸ਼ਾਈ  ੰਦੇ ਨ।  

 ੰਜਾਫ ਦੀ ੰਜਾਾਂ ਦਰਰਆਾਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ , (ਕਦੇ ਸ਼ਤ ਦਰਰਆਾਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ) ਵ ਰੂ ਤੋਂ ੀ ਰੀ ਬਰੀ , ਜੰਗਲਾਾਂ, ਫੇਰਲਆਾਂ ਨਾਲ 

ਬਰੂਰ ਰੀ ੈ। ਇਸ਼ੇ ਲਈ ਇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਰਆਲ  ਤੇ ਭਰਕਾਾਂ ਬਰੀ ਣ ਤੋਂ ਖ ਵ  ਕੇ ਤੁੱਸ਼ੀ ਇਥੇ ਤੁੱਰਸ਼ਆ ਸ਼ਾਧਦੇ ਰੇ ਨ। 

ਧਰਤੀ *ਤੇ ੁੱਸ਼ਣ ਾਲੇ ਉੀ ਲਕ ਭਾਲ  ਭਾਲ  ੰਦੇ ਸ਼ਨ ਰਜੰਨਹਾ ਕਲ ੁੱਧ  ਰਗਣਤੀ ਰੁੱਚ ਵੂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਚਾਰ ਸ਼ਾਧਨ ਸ਼ਨ। ੁੱਡੀ ਰਗਣਤੀ ਰੁੱਚ 

ਵੂ ਉਥੇ ੀ ਰਰ ਸ਼ਕਦੇ ਸ਼ਨ ਰਜਥੇ ਵੂਆਾਂ ਲਈ ਚਰਾਾਂਦਾ ਣ। ਰਾਰਜਸ਼ਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਰਜਸ਼ਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਗਦੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਲਕ ਅਜੇ ੀ 

ਆਣੇ ਵੂਆਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਨ ਾਸ਼ਤੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ੁੱਖ  ੁੱਖ ਇਲਾਰਕਆਾਂ ਰੁੱਚ ੁੱਡੇ ੁੱਡੇ ਵੂਆਾਂ ਦੇ ੁੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨ। ੰਜਾਫ ਦੇ ਜੰਗਲਾਾਂ 

ਫੇਰਲਆਾਂ ਰੁੱਚ ਰਾਾਂਰਝਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਊਆਾਂ , ਭੁੱਝਾਾਂ ਚਰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੰਝਲੀਆਾਂ ਰੁੱਚੋਂ  ਰਨਕਲੀਆਾਂ ਰਭੁੱਠੀਆਾਂ ਸ਼ ਰਾਾਂ ਰ ੁੱਖਾਾਂ *ਤੇ ਫੈਠੇ 

ੰਛੀਆਾਂ, ਰਾ ਜਾਾਂਦੇ ਰਾੀਆਾਂ ਨੰੂ ਭ ਗਧ ਕਰ ਰਦੰਦੀਆਾਂ। ਜੰਗਲਾਾਂ , ਫੇਰਲਆਾਂ ਰੁੱਚ ਕ ਦਰਤ ੁੱਲੋਂ  ਉਜੇ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ੀ ਆਣੀ ਅਨਖੀ ਕਾਣੀ 

ੈ।  ਰਜੇਂ ਭਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ  ੁੱਤ ਰਆਰੇ ਲੁੱਗਦੇ ਨ ਉਸ਼ੇ ਤਰਹਾਾਂ ਧਰਤੀ ਭਾਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱਖ ਰੁੱਚੋਂ ੈਦਾ  ਰ ੁੱਖ ੀ ਉਸ਼ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਰਆਰੇ ਲੁੱਗਦੇ 

ਨ। ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਰਤੀ *ਤੇ ੁੱਡੇ ਤੋਂ ੁੱਡੇ ਅਤੇ ਛਟੇ ਤੋਂ ਛਟੇ ਰ ੁੱਖ ਨ , ਇਨਹਾਾਂ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ੰਜਾਫ *ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਰ ਭਲਾਰ ਦੇ ਤਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਨੇੜੇ  ਕੇ ਦੇਰਖਆ ੈ। ਆਭ ਲਕ ਇ  ੜ ਸ਼ ਣ ਕੇ ੈਰਾਨ ਣਗੇ ਰਕ ੰਜਾਫ ਉਰ ਤਾਾਂ ਰਛਲੇ ਸ਼ੈਕੜੇਂ ਸ਼ਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ  ੰਦੇ ਆ 

ਰੇ ਸ਼ਨ ਰਪਰ ਉ ਦਰੁੱਖਤ ਰਕੜੇ ਨ ਰਜੜੇ ਇੰਨੀ ਲੰਫੀ ਉਭਰ ਦੇ ਣਗੇ। ਾਾਂ ਇ ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰ ੁੱਖ ੀ ਨ ਰਜੰਨਾਾਂ ਦੀ ਉਭਰ 

ਸ਼ੈਕੜੇ ਸ਼ਾਲ  ੰਦੀ ੈ ਰਜੜੇ ਆਣੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਭਜਫੂਤ ਕਰਦੇ ਨ ਅਤੇ ਾਤਾਰਣ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਛ ਰੁੱਖਣ ਰੁੱਚ ਭਦਦ ਕਰਦੇ ਨ। ਇ ਉ 

ਦਰੁੱਖਤ ਨੀਂ ਰਜੜੇ ਇੁੱਕ ਾ ਦੇ ਝਖੇੜੇ ਨਾਲ ਉਖੜ ਕੇ  ੁੱਠੇ ਭੰੂ ਰਡਗਦੇ ਨ । ਦੁੱਰਸ਼ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਰਕ ਜੰਡ ਰਜਸ਼ ਰਦਨ ਜਾਰ ਸ਼ਾਲ ਦਾ 

 ੰਦਾ, ਉਸ਼ ਰਦਨ ਜਾਨ  ੰਦਾ ੈ, ਲੰਫੀ ਜਾਨੀ ਬਗਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫ ਢੇਾ ੰਢਾਉਂਦਾ ੈ। ਫਰਠੰਡਾ ਰਕਲਹੇ ਰੁੱਚ ਖੜਾ ਜੰਡ ਆਣੀ ਦਾਸ਼ਤਾਨ 

ਆ ੀ ਰਗਟ ਕਰਦਾ ੈ। ਸ਼ਾਡੇ ਰ ੁੱਖ ਰਜਥੇ ਸ਼ਾਨੰੂ ਛਾਾਂ ਰਦੰਦੇ ਸ਼ੀ ਉਥੇ ਪਲ ਅਤੇ ਪ ੁੱਲ ੀ ਰਦੰਦੇ ਸ਼ੀ। ਣ ਦਾ ਦਰੁੱਖਤ ਰਜਸ਼ ਨੰੂ ਇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ 

ਫਾਦਵਾ ਭੰਰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ਼ੀ ਸ਼ੰਘਣੀ ਛਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਭੁੱਠੀਆਾਂ ੀਲਾਾਂ ਖਾਣ ਨੰੂ ਰਦੰਦਾ ਸ਼ੀ। ਅੁੱਜ ਣ ਦੇ ਦਰੁੱਖਤ ਫ ਤ ਘੁੱਟ ਰਰ ਗ ਨ ਜ 

ਭੇਵਾ ਰੇ ਬਰੇ ਰਰੰਦੇ ਸ਼ਨ। ਅੁੱਜ ਫ ਰਤਆਾਂ ਨੰੂ ਨੀਂ ਤਾ ਰਕ ਰੇਰੂ ਦਾ ਦਰੁੱਖਤ , ਰਜਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਕੜ ਖੂ ਰੁੱਚਲੇ ਚੁੱਕ ਨੰੂ ਫਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਭ 
ਆਉਂਦੀ ਜ ਰਕ ਾਣੀ ਰੁੱਚ ਰਰੰਦੀ ਈ ਕਦੇ ਗਲਦੀ ਜਾਾਂ ਾਟਦੀ ਨੀਂ ਸ਼ੀ ਰ ਅੁੱਜ ਲੁੱਕੜ *ਤੇ ਾਣੀ ਰਆ ਨੀਂ ਤੇ ਫੁੱਸ਼ ਗਲੀ ਨੀਂ। 

ਰਾ ੜੇ ਦਾ ਦਰਖੁੱਤ ਰਜਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਕੜ ਦੇ ਰਜਆਦਾਤਰ ਚਰਖੇ ਫਣਦੇ ਸ਼ਨ , ਚਰਖਾ ਟ ੁੱਟਦਾ ਟ ੁੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਰ ਲੁੱਕੜ ਖਰਾਫ ਨੀਂ  ੰਦੀ ਸ਼ੀ , ਾਾਂ 
ਦਾਦੀ ਜਾਾਂ ੜਦਾਦੀ, ਤ,ੇ ੜਤੇ ਦੀ ਰਲੀ ਲੜੀ ਦੀ ਖ ਵੀ ਰੁੱਚ  ਰਾਣੇ ਚਰਖੇ ਨੰੂ ਲੜੀ ਰੁੱਚ ਫਾਲ ਕੇ ਖ ਵ  ੰਦੀ। ਰਾ ੜੇ ਦੀ ਲੁੱਕੜ 
ਫ ਤ ਕੀਭਤੀ ਭੰਨੀ ਜਾਾਂਦੀ ੈ। ਦੇਸ਼ੀ ਰਨੰਭ ਰਜਸ਼ਦਾ ਪਾਇਦਾ ੀ ਪਾਇਦਾ ਸ਼ੀ ਨ ਕਸ਼ਾਨ ਕਈ ਨੀਂ ਸ਼ੀ ਫ ਤ ਘੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ੈ।  
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ਰਨੰਭ ਦੀਆਾਂ ਰਨਭਲੀਆਾਂ ਰਨੰਭ ਦੇ ੁੱਤੇ ੀ ਰਜਾਨਾਾਂ ਰਤੋਂ ਰੁੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨ , ਰਨੰਭ ਅਨੇਕਾਾਂ ਦਾਈਆਾਂ ਰੁੱਚ ੀ ਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ੈ। ਸ਼ਾਡੇ 

ਫਜ ਰਗਾਾਂ ਨੇ ਰੰਡਾਾਂ ਤੇ ਵਰਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਾਂਝੀਆਾਂ ਥਾਾਾਂ *ਤੇ ਰਨੰਭ, ਰੁੱਲ, ਫੜ ਦੀਆਾਂ ਰਤਰੈਣੀਆਾਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਰਜੰਨਾਾਂ ਦੀ ਛਾਾਂ ੇਠਾਾਂ ਫੈਠ ਕੇ 

ਭੁੱਤੂਰਨ ਸ਼ਾਾਂਝੇ ਪੈਸ਼ਲੇ  ੰਦੇ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਭਰਪਲਾਾਂ ਲਗਦੀਆਾਂ। ਇ ਰਤਰੈਣੀਆਾਂ ਾਤਾਰਣ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਛ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਸ਼ੀ। ਰੁੱਲ ਦ ਤੋਂ ਰਤੰਨ ਜਾਰ ਸ਼ਾਲ  ਤੁੱਕ ਰਜਉਂਦਾ ਰਰੰਦਾ ੈ। 

ਆਭ ਰਕੁੱਕਰ ਨੰੂ ਫਾਫੂਲ ਰਕਾ ਜਾਾਂਦਾ ੈ ਰ ਅਸ਼ਲ  ਫਾਫੂਲ ਦੇ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਰਖੜੇ ੀਲੇ ਪ ੁੱਲਾਾਂ ਦੀ ਦ ਦ ਭੀਲ ਤੁੱਕ ਖ ਵਫੂ ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ਆਣੇ ੁੱਲ 

ਰਖਚਦੀ ੈ। ਫਾਫੂਲ ਦੀ ਰਛਲ ਦੀਆਾਂ ਅਨੇਕਾਾਂ ਦਾਈਆਾਂ ਫਣਦੀਆਾਂ ਨ। ਰਕਾ ਜਾਾਂਦਾ ੈ ਰਕ ਰਜੁੱਥੇ ਫਾਫੂਲ ਦਾ ਦਰਖੁੱਤ  ੰਦਾ ੈ ਉੱਥੇ ਦੇੀ 

ਦੇਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਦਰੁੱਖਤ *ਤੇ ਰਵਰਾਭ ਕਰਦੇ ਨ। ਅੁੱਜ ਅਸ਼ੀਂ ਆਣੇ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਾਂ ਨੰੂ ੀ ਬ ੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰੇ ਾਾਂ। ਸ਼ਾਡੇ ਕਾਪੀ 

ਇਰਤਾਸ਼ਕ ਦਰੁੱਖਤ ੀ ਨ ਰਜਨਾਾਂ ਦਰਖੁੱਤਾਾਂ ੇਠ ਗ ਰੂਆਾਂ , ੀਰਾਾਂ, ਪਕੀਰਾਾਂ, ਸ਼ੰਤਾਾਂ, ਭਾਾਂ ਰਵਾਾਂ ਨੇ ਰਵਰਾਭ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਭੁੱਤੂਰਨ 
ਘਟਨਾਾਾਂ ਾਰੀਆਾਂ। ਉਨਾਾਂ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਨੰੂ ਫੜੀ ਵਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਰਖਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ੈ ਰਜੰਨਾਾਂ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਨੇ ਅੁੱਜ ੀ ਇਰਤਾਸ਼ ਨੰੂ ਆਣੀ ਫ ੁੱਕਲ 

ਰੁੱਚ ਸ਼ੰਬਾਰਲਆ ਇਆ ੈ। ਰਸ਼ੰਘਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਦੀ ਦਾ ਉ ਦਰਖੁੱਤ ਰਜਥੇ 1766 ਈ: ਰੁੱਚ ਬਾਈ ਜਗਾ ਰਸ਼ੰਘ ਬਾਈ ਫੁੱਲਾ ਰਸ਼ੰਘ ਜੀ ਦੀ  ੁੱਠੀ 

ਖੁੱਲ ਉਸ਼ ਦਰੁੱਖਤ ਨਾਲ  ੁੱਠਾ ਫੰਨ ਕੇ ਉਤਾਰੀ ਗਈ।  ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਾਤਵਾ ਦੇ ਜਨਭ ਅਸ਼ਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ਾਰਫ  ਰਖ ੇ20 ਪਰਰੀ 
1921 ਈ:  ਨੰੂ ਬਾਈ ਲਛਭਣ ਰਸ਼ੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਉਸ਼ ਜੰਡ ਨਾਲ  ੁੱਠਾ ਫੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਰੜਆ ਰਗਆ। ਨੀਂ ਰਰਣ ਰਦੁੱਤੇ ਅਸ਼ੀਂ ਉ ਦਰੁੱਖਤ ਰਜੰਨਾਾਂ 

ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਦ ੇੇਠਾਾਂ ਘਰੜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੁੱਠਾਾਂ *ਤੇ ਫੈਰਠਆਾਂ ਇਆ ਰਸ਼ੰਘਾਾਂ ਨੇ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਾਣੀਆਾਂ ਪੜ ਕੇ ਰਾਤਾਾਂ ਗ ਜਾਰੀਆਾਂ। 

ਅੁੱਜ ਨੀਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਜੰਗਲ , ਫੇਲੇ, ਜੀਰਾਾਂਦਾ। ਰਜੰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਭ ਪਾਦ ਾਸ਼ਤੇ ਅਸ਼ੀਂ ਆ ਖਤਭ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਖਤਭ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰੇ ਾਾਂ। 

ਦਰੁੱਖਤ ਲਾਉਣੇ ਫ ਤ ਧੀਆ ਗੁੱਲ ੈ ਰ ਉ ਦਰੁੱਖਤ ਲਾਓ ਜ ਸ਼ਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰੁੱਖਤ ਨ।  ਅਸ਼ੀਂ ਸ਼ਪੈਦਾ, ਾੂਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵ ਰੂ 
ਕੀਤਾ ਉਸ਼ ਦਾ ਲਾਬ , ਾਣ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਰਾ ੰਜਾਫ ਇੰਨਹਾਾਂ ਨਾਲ ਬਰ ਰਦੁੱਤਾ ਜਦ ਤਾ ਲੁੱਰਗਆਾਂ ਰਕ ਇ ਤਾਾਂ ਧਰਤੀ ੇਠਲੇ ਾਣੀ ਦੇ 

ਦ ਵਭਣ ਨ ਤਾਾਂ ਇੰਨਾਾਂ ਨੰੂ  ੁੱਟਣਾ ਵ ਰੂ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ।  ਣ ੀ ਰਫਨਾਾਂ ਸ਼ਚੇ ਸ਼ਭਝੇ ਦਰੁੱਖਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰੇ ਾਾਂ , ਰ ਸ਼ਾਡੇ ਦਰਖੁੱਤ ਰਜਥੇ 
ਾਤਾਰਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਨ, ਪਲ, ਪ ੁੱਲ ਰਦੰਦੇ ਨ ਉਥੇ ਖ ਵੀਆਾਂ ਖੇੜੇ ੀ ਫਖਵਦੇ ਨ।  ਸ਼ਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰ ੁੱਖ ਰੈਰੂ, ਰਾ ੜਾ, ਸ਼ ਗਜਨਾਾਂ, 
ਪਲ਼ਾੀ, ਫਾਫੂਲ ਖੈਰ, ਰੁੱਲ, ਫੜ, ਰਨੰਭ, ਤੂਤ, ਲਾਗੂੜਾ, ਤੂਣ, ਜੰਡ, ਕਰੀਰ, ਫੇਰ, ਅੰਫ, ਸ਼ਰਤੂਤ, ਜਾਭਣ, ਫਰਕੈਣਾ, ਣ, 
ਟਾਲੀ, ਸ਼ਰੀਂ, ਡੇਕ, ਢੁੱਕ, ਇਭਲੀ, ਆਭਲਾ, ਅਰਜਨ, ਅਭਲਤਾਸ਼ ਆਰਦ ਨ। ਅੁੱਜ ਰਜਸ਼ ਤਰਾਾਂ ਸ਼ਭਾਜ ਰੁੱਚ ਰਦੂਵਣ ਪੈਲ ਰਰਾ ੈ 

ਉਸ਼ ਨਾਲ ਰਫਭਾਰੀਆਾਂ ਰੁੱਚ ਾਧਾ  ਰਰਾ ੈ। ਇਸ਼ ਰਦੂਵਣ ਨੰੂ ਠੁੱਲਹ  ਾਉਣ ਾਸ਼ਤੇ ੁੱਧ ਤੋਂ ੁੱਧ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਉਣਾ ਫੇੁੱਦ ਜਰੂਰੀ ੈ। ਜੇ 
ੰਜਾਫ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਰਜ਼ਰਲਆਾਂ ਰੁੱਚ ਇੰਨਹਾ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾ ਕੇ ਛਟੇ ਛਟੇ ਜੰਗਲ ਫਣਾ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ਼ ਨਾਲ ਰਜੁੱਥੇ ਾਤਾਰਣ ਸ਼ਾਪ ੇਗਾ ਉਥੇ 
ਆਉਣ ਾਲੀਆਾਂ ੀੜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਡੇ ਰਰਾਸ਼ਤੀ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਫਾਰੇ ੀ ਤਾ ਲੁੱਗੇਗਾ। ਦਰੁੱਖਤ ਤਾਾਂ ਰ ਸ਼ਾਲ ਲੁੱਖਾਾਂ ਨੀਂ ਕਰੜਾਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਰੁੱਚ 

ਲਗਾ ਜਾਾਂਦੇ ਨ , ਰ ਜੇ ਇੰਨਾਾਂ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸ਼ਾਾਂਬ-ਸ਼ੰਬਾਲ ੁੱਲ ੀ ਰਧਆਨ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾੇ ਤਾਾਂ ੰਜਾਫ ਛੇਤੀ ੀ 

ਰਰਆਾਂ ਬਰਰਆ  ਜਾੇਗਾ। ਰ ਉ ਭਨ ੁੱਖ ਜ ਰ ੁੱਖ ਲਾੇ , ਉਨਾਾਂ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਆ ਸ਼ੰਬਾਲ ਕਰੇ ਤਾਾਂ ਰਰਆਲ ਲਰਰ ਨੰੂ ੂਰਾ  ੰਗਾਰਾ 

ਰਭਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਰਆਲ ਲਰਰ ਦੇ ਉਸ਼ਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਨਜਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਡੇ ਨਾਲੋਂ  ਤਾਾਂ ਆਦੀਾਸ਼ੀ ੀ ਰਸ਼ਆਣੇ ਨ ਜ ਫੁੱਚੇ ਦੇ ਜਨਭ ਸ਼ਭੇਂ 

ੰਦਰਾਾਂ ਦਰੁੱਖਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨ ਅਤੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣ ਸ਼ਭੇਂ ੀ ੰਦਰਾਾਂ ਦਰੁੱਖਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨ । ਜੇ ਅਸ਼ੀ ਫੁੱਚੇ ਦੇ ਜਨਭ ਸ਼ਭੇਂ ਅਤੇ ਆਣੇ 

ਜਨਭ ਰਦਨ *ਤੇ ੰਜ ੰਜ ਦਰੁੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਬਾਲ ਕਰੀ ਤਾ ਸ਼ਾਡਾ ਬਾਰਤ ਰਰਆ ਬਰਰਆ ਦੇਸ਼ ਫਣ ਜਾੇਗਾ। 

          


