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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂ ਹਰਯ ਯਾ ਸਾਰਹਫ ਜੀ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ ਸਭਯਰਤ ਵਾਤਾਵਯਣ-ਰਰਹਯ
ਰਸਿੱ ਖ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਦਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂ ਹਰਯ ਯਾ ਸਾਰਹਫ ਜੀ ਦ ਰਰਿਯਤੀ ਰਭ ਨੂੂੰ ਸਭਯਰਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰਰਯਤ ਇਿੱ ਿ ਅੂੰ ਤਯ-ਯਾਸ਼੍ਟਯੀ ਰਰਹਯ ਹ। ਸਿੱ ਤਵੇਂ
ਾਤਸ਼੍ਾਹ ਦਾ ਜਨਭ ਿੀਯਤੁਯ ਸ਼੍ਰਹਯ ਰਵਖ ਹਇਆ ਅਤ ਇਿੱ ਥ ਹੀ ਆ ਜੀ ਨੂੂੰ ਛਵੀਂ ਾਤਸ਼੍ਾਹੀ ਾਸੋਂ ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਅਤ ਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਦਯ-ਰਆਯ ਅਤ
ਸੂੰ ਬਾਰ ਦੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਰਭਰੀ, ਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੂੰ ਉਭਯ-ਬਯ “ਦਾਭਨ ਸੂੰ ਿਚ ਚਰ ” ਦ ਯੂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਰਸ਼੍ਟਭਾਨ ਿੀਤਾ। ਗੁਯੂ ਸਾਰਹਫ ਜੀ ਦਾ
ਨਰਿੱਖਾ ਫਾਗ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ਜਨਭ ਅਸਥਾਨ ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਸ਼੍ੀਸ਼੍ਭਰਹਰ ਰਵਖ
ਿੀਯਤੁਯ ਸਾਰਹਫ‘ਚ ਸੁਬਾਭਾਨ ਹ। ਿੀ ਰਹੂੰ ਦੂ, ਿੀ ਭੁਸਰਭਾਨ ਅਤ ਰਸਿੱ ਖ ਸਬ ਨੂੂੰ
ਗੁਯੂ ਜੀ ਾਸੋਂ ਆਣ ਯਗਾਂ ਵਾਸਤ ਜੜੀਆਂ-ਫੂਟੀਆਂ ਅਤ ਅਮੁਯਵਰਦਿ ਦਵਾਈ
ਰਭਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ ਧਯਤੀ ਤ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਵਨ-ਜੀਵਨ; ਰਹਯਨ, ਘੜ, ਹਾਥੀ, ਫਾਯਾਂ
ਰਸੂੰ ਘ, ੂੰ ਛੀਆਂ ਆਰਦ ਵੀ ਸੂੰ ਗਯਖਰਸ਼੍ਤ ਿੀਤ ਅਤ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਸਵਾ ਿੀਤੀ।
ਅਿੱ ਜ ਧਯਤੀ ਦ ਵਿੱ ਧ ਯਹ ਤਾਭਾਨ ਿਾਯਨ ਸਾਯੀ ਭਨੁਿੱਖਤਾ ਅਤ ਵਨ-ਜੀਵਨ ੀਰੜਤ
ਹ; ਯੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਿਟਾਈ, ਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਰਦ ਆਉਣ ਵਾਰ ਸਭੇਂ ਦੀਆਂ ਰਵਸ਼੍ਵਰੜਾਈਆਂ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਿਾਯਨ ਫਣ ਸਿਦ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਭੁਸੀਫਤ ਦ ਹਿੱ ਰ ਦ ਯੂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਨ 2011 ਤੋਂ ਈਿਰਸਿੱ ਖ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੇ ਅਿਾਰ ਤਖਤ ਸਾਰਹਫ, ਸੂੰ ਮੁਿਤਯਾਸ਼੍ਟਯ (UNO) ਅਤ ਰਭੁਿੱਖ ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਯਫੂੰ ਧਿ ਿਭਟੀਆਂ ਦ ਸਰਹਮਗ ਨਾਰ ਹਯ 14 ਭਾਯਚ ਨੂੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂ ਹਰਯ ਯਾ ਸਾਰਹਫ ਜੀ ਦ ਗੁਯਗਿੱ ਦੀ
ਰਦਵਸ ਨੂੂੰ ਰਸਿੱ ਖ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਦਵਸ ਵਜੋਂ ਭਨਾਉਣਾ ਸ਼੍ੁਯੂ ਿੀਤਾ। ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥਫੂੰਦੀਆਂ ਵਿੱ ਰੋਂ ਵਿੱ ਡ ਿੱ ਧਯ ਤ ਫੂਟ ਰਾੳਣ-ਸੂੰ ਬਾਰ ਦ ਰਜਿਟ, ਾਣੀ
ਅਤ ਊਯਜਾ ਦੀ ਫਿੱ ਚਤ, ਨਗਯ-ਿੀਯਤਨਾਂ ਅਤ ਰਤਓਹਾਯਾਂ ਆਰਦ ਨੂੂੰ ਿੂੜਾ ਯਰਹਤ ਿਯਨ ਦ ਅਰਹਭ ਭੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤ ਿੂੰ ਭ ਸ਼੍ੁਯੂ ਹਇਆ।
ਰਛਰ ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਿਾਰ ਤਖਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਿਸਗੜਹ ਸਾਰਹਫ ਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਯ ਸਾਰਹਫ ਦ ਸਿੱ ਦ ਤ: ਸੂੰ ਸਾਯ ਬਯ ਰਵਿੱ ਚ ਅਨੇਿਾਂ ਹੀ ਧਾਯਰਭਿ
ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤ ਸਿੂਰਾਂ-ਿਾਰਜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਫੂਟ ਰਾ ਗ ਅਤ ਫੂਟਾ ਯਸ਼੍ਾਦ ਵੂੰ ਰਡਆ ਰਗਆ। ਦੁਨੀਆ ਬਯ ਦ ਗੁਯੂ ਨਾਨਿ ਨਾਭ ਰ ਵਾ ਰਸਿੱ ਖ ਗੁਯਦੁਆਰਯਆਂ
ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਯਣ ਤ ਅਧਾਰਯਤ ਸ਼੍ਫਦ-ਿੀਯਤਨ, ਿਥਾ, ਾਣੀ-ਊਯਜਾ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਸਭੀਨਾਯ, ਫਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜਯ ਪਰੜਆ।

14 ਮਾਰਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਸਰ ਰਾਏ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਿੀਆਂ ਖੁਸ਼੍ੀਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ:


ਘਯਾਂ, ਗੁਯੂ-ਘਯਾਂ, ਦੁਿਾਨਾਂ, ਸਿੂਰਾਂ ਆਰਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਜਿੱ ਥ ਵੀ ਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹਵ ਉਸਨੂੂੰ ਫੂੰ ਦ ਿਯ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਯਜ ਿਯਵਾਓ।



ਰਫਜਰੀ, ਾਣੀ ਦੀ ਰ ੜ ਨੂੂੰ ਘਖ ਅਤ ਉਸਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦ ਮਤਨ ਿਯ।



ਘਯਾਂ, ਗੁਯੂ-ਘਯਾਂ, ਦੁਿਾਨਾਂ ਦ ਇਰਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਗੂੰ ਦਗੀ ਨਾ ਪਰਾਓ। ਹਭਸ਼੍ਾਂ ਿੂੜਦਾਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਿਯ।



ਗੁਯਦੁਆਯ, ਗੁਯੁਯਫ ਅਤ ਨਗਯ ਿੀਯਤਨ ਸਾਡ ਆਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਾਸਰਟਿ ਅਤ ਰਡਸਜ਼ਫਰ ਬਾਂਰਡਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿਯ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂ ਹਰਯ ਯਾ ਸਾਰਹਫ ਜੀ ਦ ਗੁਯਗਿੱ ਦੀ ਰਦਵਸ, ਨਵੇਂ ਸਾਰ ਅਤ ਰਸਿੱ ਖ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਦਵਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਸੂੰ ਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ਰਿੱਖ-ਰਿੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
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