ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕੈਸਂਰ
ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕੈਸਂਰ ਨਾਲ ਹਰ ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ ਇਕ ਮੌਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
www.mouthcancerfoundation.org
ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਕੈਸਂਰ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੇ ਿਜਵੇ ਿਕ ਬੁੱ ਲ, ਜੀਭ, ਗਲਾ, ਗਰਦਣ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਹ� ਿਵਚ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੈਸਂਰ
ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਮੌਤਾ ਬਾਕੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੈਸਂਰ� ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਮੌਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਸਂਰ, ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਸਂਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਸਂਰ ਨਾਲੋ
ਿਕਤੇ ਵੱ ਧ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 50 ਪ�ੀਸ਼ਤ ਹੇ।
ਇਸਨੂੰ ਤੁਸ਼ੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਿਕਘਾ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸ਼ਕਦੇ ਹੋ:1) ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ�, ਪਾਨ ਖਾਣਾ, ਗੁੱ ਟਖਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਤੰ ਬ�ਕੂ ਚੱ ਬਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ
2) ਘੱ ਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀੳ
3) ਘੱ ਟ ਮਾਸ, ਘੱ ਟ ਚਰਬੀ ਪਰ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ� ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤਵਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਉ
4) ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨ� ਕਰੋ
ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ� ਕੋਈ ਹੇਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਦੰ ਦ� ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਊਥ ਕੈਸਂਰ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵੋ www.mouthcancerfoundation.org
ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰ ਦਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ� , ਗੁੱ ਟ-ਬੈਡ� ਅਤੇ ਮਸੁਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ
ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। Mouth Cancer Foundation, Top Floor, 1 Victoria Parade, Kew, Richmond, Surrey, TW9
3NB. 01924 950 950.
ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕੈਸਂਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ ਇਕ ਮੌਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕੈਸਂਰ ਦੇ ੮ ਪ�ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ
1) ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਛਾਲਾ ਜ� ਿਚੱ ਟੇ ਜ� ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਦਾ ਧੱ ਫੜ ਿਜਹੜਾ ਿਤੰ ਨ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਠੀਕ ਨ� ਹੋਵੇ
2) ਮੂੰ ਹ, ਜਵਾਹੜੇ ਜ� ਗਰਦਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਗਲਟੀ ਜ� ਸੋਜ ਿਜਹੜੀ ਤੰ ਨ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਠੀਕ ਨ� ਹੋਵੇ
3) ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਿਨਗਲਨ ਲਈ, ਚੱ ਬਣ ਲਈ ਜ� ਜੀਭ ਜ� ਜਵਾਹੜੇ ਿਹਲਾੳਨ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ
4) ਜੇਕਰ ਜਵਾਹੜੇ ਸੁਜਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦੰ ਦ ਚੰ ਗੀ ਤਰ� ਿਫੱ ਟ ਨ� ਹੋਣ ਜ� ਿਫਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ
5) ਜੀਭ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਸ� ਜਾਣਾ
6) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਿਵਚ ਕੁਛ ਫਿਸਆ ਹੇ
7) ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਿਵਚ ਸੋਜ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ ਬੇਠ ਗਈ ਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ 6 ਹਫਤੇ ਤੋ ਵੱ ਧ ਜਾਰੀ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੇ
8) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਦੰ ਦ� ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ ਬੈਵਜਾਹ ਿਢਲੇ ਹੋ ਜਾਣ

ਮਾਊਥ ਕੈਸਂਰ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ
ਏਚਪੀਵੀ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਕ�ਸਰ
ਏਚਪੀਵੀ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਨਵ� ਪ�ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ www.mouthcancerfoundation.org
ਏਚਪੀਵੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖ ਪੈਿਪਲੋ ਮਾ ਵਾਇਰਸ ( ਏਚਪੀਵੀ ) ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮੁਕੋਸਲ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਛੁਹ ਕੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ�ਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਸੌਖੇ ਹੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਇੰ ਫੈਕਸ਼ਨ� ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੇ।
ਆਮ ਪ�ਕਾਰ ( ਏਚਪੀਵੀ - 6 ਅਤੇ ਏਚਪੀਵੀ 11 ) ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਬਾਹ�, ਲੱਤਾ ਗੁਪਤ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗ� ਉਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਕ�ਸਰ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜਵੰ ਦ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੁੱ ਝ ਉਪਭੇਦ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੋ ਪ�ਕਾਰ
(ਏਚਪੀਵੀ 16 ਅਤੇ ਏਚਪੀਵੀ 18) ਜਨਨ�ਗ ਰਸਤੇ, ਯੋਨੀ , ਿਲੰਗ, ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਮੁੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਏਚਪੀਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ�� ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ 5 % ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਏਚਪੀਵੀ ਅਤੇ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਿਸਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ , ਮੂੰ ਹ ਪੱ ਖ� ਮਾੜੀ ਿਸਹਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ� ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੇ।
ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਖੋਜ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੇ ਿਕ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. 16, ਉਹੋ ਵਾਇਰਸ ਿਜਹੜਾ ਗਰਬ ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾ ਿਜਹੜੇ ਮੂੰ ਹ ਪੱ ਖ�
ਚੰ ਗੀ ਿਸਹਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਿਸਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨ� ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੇ।
ਖੋਜ ਦੱ ਸਦੀ ਹੇ ਿਕ ਨਵ� ਿਕਸਮ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਿਵਚ 1990 ਤ� ਵਧਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੇ। ਇਹ ਏਚਪੀਵੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਵਰਤਮਾਨ
ਿਵੱ ਚ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਭਤ� ਤੇਜੀ ਵਲ� ਅਤੇ ਵੱ ਧਦੀ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਿਕ�, ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੱ ਕ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ।
ਸੁਭਾਗ ਵਲ� , ਇਸ ਏਚਪੀਵੀ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਿਜਆਦਾ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਦਾ ਰਿਹਣ ਦੀ ਦਰ ਲਈ �ਤਰਦਾਈ ਹੋਣਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਏਚਪੀਵੀ
ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਿਜੰ ਦਾ ਰਿਹਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱ ਧ ਹੇ।
ਏਚਪੀਵੀ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਜੀਭ ਦੀ ਿਪੱ ਠ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੁੰ ਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਪੱ ਠ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਿਕ ਗੈਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੰ ਹ
ਕ�ਸਰ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹਿਸੱ ਆ ਿਵਚ ਹੈ। ਏਚਪੀਵੀ ਮੁੰ ਹ ਕ�ਸਰ ਅਕਸਰ ਇੱ ਕ ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਤਰ�� ਿਦਖਦੇ ਹਨ।
ਏਚਪੀਵੀ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਵਾਧਾ ਦੀ ਜੋਖਮ ਯੋਨ ਜੀਵਨਕਾਲ ਜ� ਜ਼ਬਾਨੀ ਯੋਨ ਸਾਝੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼� ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਸੰ ਭੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਧੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਇਤਹਾਸ ਜੁਡ਼ੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਧੌਣ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਵੀ ਏਚਪੀਵੀ , ਜੋ
ਔਰਤ� ਨੂੰ ਜੋ ਇੱ ਕ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਯੋਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਵਲ� ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫਟ
ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਯੋਨ ਸਰਗਰਮ ਿਵਅਸਕ� ਉਨ�� ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਚਪੀਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਣ ਦੇ ਇੱ ਕ 75 % ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ . ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ�
ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਪ�ਵਾਿਵਤ ਹੋ ਿਕ� ਿਕ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜ� ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੀ।
ਹਾਲ�ਿਕ , ਕੁੱ ਝ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕਰਮਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਵਲ� ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ . ਲਗਾਤਾਰ ਏਚਪੀਵੀ 16 ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ
ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਐਚ. ਪੀ. ਵੀ. 16 ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹ� ਹੇ ਿਕੳਂ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੇ।
ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਤ� ਬਚਾੳ
ਤਕਰੀਬਨ ਅੱ ਧੀ ਤਰ�� ਦੇ ਕ�ਸਰ ਨੂੰ ਤੰ ਦੁਰੁਸਤ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸੱ ਮਝਦਾਰ ਜੀਵਨ ਚੋਣ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1) ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ� ਅਤੇ ਤੰ ਬ�ਕੂ ਚੱ ਬਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ
2) ਘੱ ਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀੳ
3) ਤੰ ਦੁਰੁਸਤ ਖਾਨਾ ਖਾਓ
4) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
5) ਿਬਨ� ਕਾਰਣ� ਸੇਕਸ ਵਲ� ਬਚੀਏ। ਯੋਨ ਸਾਝੇਦਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੇਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਡੋਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਕਰੋ
ਏਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਉਹ ਟੀਕੇ ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ, ਗੁਪਤ ਅੰ ਗ ਦੇ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ ਕ�ਸਰ ਤ� ਬਚਾੳ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲੜਕੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਅੋਰਤ� ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕ�ਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਲੱਛਣ
1) ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਛਾਲਾ ਜ� ਸੋਜ ਿਜਹੜਾ ਿਤੰ ਨ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਠੀਕ ਨ� ਹੋਵੇ
2) ਮੂੰ ਹ ਜ� ਜੀਭ ਿਵਚ ਿਚੱ ਟੇ ਜ� ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਦਾ ਧੱ ਫੜ
3) ਮੁੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਗਲਟੀ ਜ� ਸੋਜ
4) ਜੇਕਰ ਜਵਾਹੜੇ ਸੁਜਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦੰ ਦ ਚੰ ਗੀ ਤਰ� ਿਫੱ ਟ ਨ� ਹੋਣ ਜ� ਿਫਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ
5) ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਿਨਗਲਨ ਲਈ, ਚੱ ਬਣ ਲਈ ਜ� ਜੀਭ ਜ� ਜਵਾਹੜੇ ਿਹਲਾੳਨ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ
6) ਜੀਭ ਦਾ ਸ� ਜਾਣਾ
7) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਿਵਚ ਕੁਛ ਫਿਸਆ ਹੇ
8) ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਿਵਚ ਸੋਜ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੇ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਠੀਕ ਨ� ਹੋਵੇ
9) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਬੈਵਜਾਹ ਿਢਲੇ ਹੋ ਜਾਣ
10) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨ ਿਵਚ ਬੈਵਜਾਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ

