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ਅਸ਼ੀਰ ਾਦ 

ਮਾਂ ਿੋਲੀ ਪਿੰਜਾਿੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦ ੇਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇੋਂ 
ਿਗੈਰ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਿ ਜੀ 

 ੱਲੇੋਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵ ੱਚ ਪੱਟੀ ਵਲਖ ਕੇ ਵਨ ਾਜ਼ੇ ਹਏੋ ਇਹ ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰ, ਹਰ 
 ੇਲੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਨੈਵਤਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵਜਉੇਂਦੇ ਜਾਗਦੇ 
 ਕਤਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਿ ਜੀ ਦ ੇਸਮੇੇਂ ਤੇੋਂ ਲ ੈਕੇ ,ਹੁਣ ਤੱਕ 
ਅਨੇਕਾਂ ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੈੇਂਤੀ 
ਅੱਖਰੀ ਕਵ ਤਾ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨੌਜ ਾਨ ਕ ੀ 
ਸੁਖਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ੱਚ, ਕੁੱਲ ਪੈੇਂਤੀ, 
ਪੈੇਂਤੀ-ਅੱਖਰੀ ਕਵ ਤਾ ਾਂ ਵਲਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨ ਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ 
ਇਹਨਾਂ ਕਵ ਤਾ ਾਂ ਵ ੱਚ ਪਿੰਜਾਿੀ ਦ ੇ ਪਰਚਲਤ ਕਾਵ  ਰਪੂਾਂ ਿੈੇਂਤ, ਕੋਰੜਾ, 
ਦ ੱਈਆ, ਲਵਹਰੀਆ, ਝੋਕ, ਦੋਤਾਰਾ, ਵਡਓੜਹ,  ਾਰ ਆਵਦ ਦੀ ਸੁਿੰਦਰ  ਰਤੇੋਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਵ ਤਾ ਾਂ ਿਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰੌੜਹ ਵ ਦ ਾਨਾ 
ਨੂੰ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਪਰਤੀ ਅਥਾਹ ਵਪਆਰ ਤੇ ਸਵਤਕਾਰ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਕਵ ਤਾ ਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਰਵਹ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੌਜ ਾਨ ਲੇਖਕ 

 ਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। 

(ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਵਸਿੰਘ  

 ਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ,ਪਿੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ, ਪਵਟਆਲਾ) 
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਹੱਥਲੀ ਕਾਵ -ਪੋਥੀ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਕਵਹਣ ਤੋੇਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਇਸ ਦ ੇ ਕਰਤੇ ਿਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਿਦ ਕਵਹਣ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਲੇੈਂਦਾਂ 
ਹਾਂ।ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਗੁਰਮਵਤ ਵ ਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਣਾਇਆ ਇਕ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇ ਾ ਵਸੱਖ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਦੋ ਵਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਦਰਵਮਆਨ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰਥਮੇ ਇਹ ਹ ੈ ਵਕ ਵਕੱਤੇ  ੱਜੇੋਂ ਉਹ 
ਪਰਚਾਰਕ ਹੁਿੰਵਦਆਂ ਸੁਧਾਰਕ  ਧੇਰੇ ਹੈ।ਵਕਉੇਂ ਜੋ ਪਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਿਹੁਤਾ 
ਕਰਕੇ ਪਾਰ  ੱਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋੇਂ ਵਕ ਸੁਧਾਰਕ, ਸ ੈ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।ਦੋ, ਇਸ 
ਸੁਖਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦਾ  ਕਤਾ ਸ਼ਿਦ ਵ ਆਵਖਆ ਸਮੇੇਂ ਸਾਖੀ ਸਾਵਹਤ ਤ ੇਰਲੇ ੇੇਂ 
ਇਵਤਹਾਸ ਦੀ ਿਜਾਏ ਗੁਰਮਵਤ ਵਸਧਾਂਤ ਤ ੇਵ ਵਗਆਵਨਕ ਪਹੁਿੰਚ ਅਪਣਾਉੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਾਧਾ ਇਹ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪਰਚਾਰ  ਪਾਰ ਿਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀੇਂ ਪੇੈਂਦਾ। 

ਇਕ ਪਰਵਤਭਾ ਾਨ ਗੁਰਮਵਤ ਵ ਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ  ਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੁਖਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਸ਼ਿਦ ਵਸਰਜਕ  ੀ ਹਨ।ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਗੁਰਮਖੁੀ 
ਵਲੱਪੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਵਤ ਜੀ ਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਵਕ ਮੁਹੱਿਤ  ਾਲਾ 
ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।ਵਜਸ ਦ ੇਸਿੰਗਮ ਵ ਚੇੋਂ ਹੀ ਹੱਥਲੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਜਸ 
ਵ ੱਚ ਰਟੌਲ ਨੇ ਗੁਰਮਵਤ ਵਸਧਾਂਤ,ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਵਸੱਖ 
ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਕੁਝ ਮਸਵਲਆਂ ਨਾਲ 
ਸਿਿੰਵਧਤ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਛੋਵਹਆ ਹੈ।ਰੂਪਕਾਰ ਪੱਖੋੇਂ ਉਸ ਨ ੇਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿਾਂ  ੱਲੋੇਂ 
 ਰਤੇ ਪਰਾਚੀਨ ਰੂਪਾਂ ਪੈੇਂਤੀੇਂ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਿਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੋਥੀ 
ਵ ਚ ਪੈੇਂਤੀੇਂ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਗਣਤੀ ਪੱਖੋੇਂ  ੀ ਪੇੈਂਤੀੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ।ਵਜਸ 
ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਵ -ਪੋਥੀ ਇਕ ਵਕਸਮ ਨਾਲ ਪਰਿਿੰਧ ਕਾਵ  ਵਜਹੀ ਸਿੰਗਤੀ ਵ ਚ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
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ਪੋਥੀ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਪਰੇਰਣਾਮਈ ਪੇੈਂਤੀੇਂ ਨਾਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਚਨਾ ਿਾਲ ਮਨ ਨੂੰ 
ਮੁਖਾਵਤਿ ਹੈ।ਵਜਸ ਵ ਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀ ਨ ਵਜਉਣ ਦਾ ਸਿਕ ਹੈ।ਅਿੰਵਮਰਤ  ੇਲੇ 
ਜਾਗਣ ਤੋੇਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਿੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।ਵਜਹੜੀਆਂ 
ਆਦਤਾਂ ਜੀ ਨ ਦੇ ਅਰਿੰਭ ਵ ਚ ਿਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਵਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਨਭਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਗ  ੀ ਿਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਗ 
 ੀ।ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਦੂਜੀ ਪੇੈਂਤੀੇਂ ਵ ੱਚ ਿਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਤ ਪਾਉੇਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਗੁਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਹਣੋ ਦੇ ਰਾਹ 
ਤੋਰਦੇ ਹਨ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ  ਾਲੀ ਪੈੇਂਤੀੇਂ ਵ ੱਚ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਸਿੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਿਹੁਤ ਸਿੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਵ ੱਚ 
ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੈੇਂਤੀਆਂ 
ਵ ੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਦਰਸ਼ਨ,ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਪੱਖ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਿਾਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉੇਂਦਾ ਹੈ।ਵਸੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀੇਂ ਵ ੱਚ ਇਵਤਹਾਵਸਕ 
ਘਟਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀੇਂ ਵਸੱਖੀ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਕੁਰਾਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਸਮਰਪਣ, ਉੱਚਾ ਦਰ, ਜੀ ਨ ਜੁਗਤ, 
ਵਕਰਤ, ਪਛਤਾ ਾ, ਜੀ ਨ ਮਨੋਰਥ, ਅਰਦਾਸ, ਸ ੈਪੜਚੋਲ ਆਵਦ ਪੈੇਂਤੀਆਂ 
ਵ ਚ ਕਲਮਕਾਰ ਰਟੌਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਰਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀ ਨ 

ਮਾਡਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਜੀ ਨ ਵਜਉਣ ਦਾ ਰਾਹ 
ਦਰਸੇ ਾ ਿਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਕਾਲ ਵ ਚ 
 ਾਪਰ ਰਹੇ  ਰਤਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  ੀ ਕਲਾ ੇ ਵ ਚ ਲੇੈਂਵਦਆਂ ਅਮਨ, 
ਨਸ਼ੇ,ਨ ੇੇਂਪੁਰਾਣੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ,ਮਨੁੱਖੀ ਵਕਰਦਾਰ ਵ ੱਚ ਆਈ 
ਵਗਰਾ ਟ, ਪਦਾਰਥ ਾਦ ਦਾ ਿੋਲਿਾਲਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ,ਿਾਲ ਜ਼ਦੂਰੀ, 
ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾ  ਵ ਅਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਗੁਰੂਸਾਵਹਿਾਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸੱਖ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜ ੇੇਂ ਉਦੈ 
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ਵਸਿੰਘ,ਸੂਰਮੇ,ਉਧਮ ਵਸਿੰਘ, ਿਿੰਦਾ ਿਹਾਦਰ,ਮਵਹਤਾਿ ਵਸਿੰਘ,ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ,ਠਿੰਢਾ 
ਿੁਰਜ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।  

ਸੁਖਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਨੇ ਵਜਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ 
ਰੂਪ,ਪੈੇਂਤੀੇਂ ਵ ਚ ਢਾਵਲਆ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇੈਂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ 
ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵ ਛਿੰਦ ਵਜ ੇੇਂ ਿੇੈਂਤ, ਚੌਪਈ, ਗੱਡੀ, ਝੋਕ, ਕੋਰੜਾ, 
ਲਵਹਰੀਆ, ਦੋਤਾਰਾ, ਕਮਾਨੀ, ਵਡਓੜ, ਦ ੱਈਆ, ਕਵਿੱਤ ਆਵਦ ਦੀ 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰ ਕ  ਰਤੋੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛਿੰਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੇਂ ਸਦਕਾ ਇਹ 
ਪੈੇਂਤੀਆਂ ਸਵਹਜੇ ਹੀ ਿਾਲ ਮਨ ਅਿੰਦਰ ਲਵਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ ੋਸਕਣਗੀਆਂ।ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪਰਾਇਮਰੀ 
ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜਥੇ ਵਸਵਖਆਦਾਇਕ ਹੋ ੇਗੀ ਉਥੇ ਰਸਦਾਇਕ  ੀ 
ਸਾਵਿਤ ਹ ੋੇਗੀ।ਮੇੈਂ ਵਸੱਵਖਆ ਜਗਤ  ੱਲੇੋਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਭਰ ਾਂ ਸ ਾਗਤ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਵਲਖਤ ਲਈ  ੱਡੀ 
 ਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  

ਿਲਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ  49, 

ਵਨਊ ਮੋਤੀ ਿਾਗ ਕਲੋਨੀ, ਪਵਟਆਲਾ। 
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ਸੇ ਾ ਸਫ਼ਲ ਹੈ  

ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਭਾ ੇੇਂ ਗੁਰੂ 
ਸਾਵਹਿ ਤੋੇਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 

ਵਲੱਪੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਉਸ  ੇਲੇ ਵਮਵਲਆ ਜਦੇੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿਾਨ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀੇਂ ਵਨਯਮਿੱਧ ਕਰਕੇ , ਵਸ਼ਗਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ 
ਿਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵ ੱਚ ਪਰ ਾਨ ਚੜਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹੇੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਨਖਾਰੀ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵ ੱਚ ਿੇਗਾਵਨਆਂ  ੱਲੋੇਂ 
ਰੋੜੇ ਟਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਵਜਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 
ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਕਆਂ ਦਾ ਿੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਤ ੇਗੁਰਮਖੁ ਇੱਕ 
ਦੂਜੇ ਵਿਨਾ ਵਜਉੇਂਦੇ ਨਹੀੇਂ ਰਵਹ ਸਕਦ ੇ। ਸੁਰਤ ਸਿੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਮਾਂ ਿੋਲੀ ਦੀ 
ਿੁੱਕਲ  ੱਲ ਅਹੁਲਦੇ ਿੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰੂਹ ਘੜੀਸ ਕ ੇਿੇਗਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਧੇੜੇ ਚੜਹਾ 
ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਿੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਿਾਲ ਮਨਾਂ ਦੀ 
ਫੁਲ ਾੜੀ ਨੂੰ ਵ ਗਸਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਿੀ ਲਖੇਕਾਂ  ੱਲੋੇਂ ਿਾਲ ਸਾਵਹਤ ਵਲਖਣ  ੱਲੋੇਂ 
ਅਣਗੌਲੀ ਕਰਨਾ ਮਾਲੀ  ੱਲੋੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਿਾਗ ਉਜਾੜਨ  ਰਗਾ ਪਾਪ ਹੈ। 
. 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋੇਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਿੱਵਚਆਂ ਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ 
ਲਈ ਇੱਕ ਨ ਾਂ ਸ ੇਰਾ ਹੈ , ਇੱਕ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਵਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਹ ੈਇਸ ਨੂੰ 
ਪੜਹਵਦਆਂ ਿੱਚੇ ਵਜੱਥੇ ਗੁਰਮਖੁੀ ਨਾਲ ਗੂੜਹਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਗੇ ਉਥੇ ਵਸੱਖ 
ਸਾਵਹਤ , ਵਸੱਖ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਪੀਡੀ ਗਿੰਢ ਪ ੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੱਖ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਿੀ 
ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰ ਵ ਸਾਰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਦ ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵ ੱਚ 
ਪੈਣਗੇ । ਇਸ ਵਕਤਾਿ ਰਾਹੀੇਂ , 'ਊੜਾ ਉੱਠ ਸ ੇਰੇ ਜਾਗ' 'ਈੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ 
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ਕਰ' 'ਸੱਸਾ ਸਫਾਈ ਕਰ' 'ਗੱਗਾ ਵਗਆਨ ਾਨ ਹੋ' ਆਵਦ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵ ੱਚ 
ਵਦਰੜ ਕਰਕੇ 'ਐੜਾ ਆਲਸ ਨੀੇਂਦ ਵਤਆਗ' 'ਦੱਦਾ ਵਦਲ ਨਾ ਦੁਖਾ' 'ਨਿੰਨਾ 
ਵਨਿੰਵਦਆ ਛੱਡਕੇ' 'ਭੱਭਾ ਭਲਾ ਸਰਿੱਤ ਦਾ ਲੋਚ' 'ਲੱਲਾ ਲੱਗ ਲੜ ਗੁਰਾਂ ਦੇ' 
ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ੜਾੜਾ ੜਾੜਹ ਵਮਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨਹੇੇ ਦੀਆਂ ਕਾਵ -ਕਣੀਆਂ ਰਾਹੀੇਂ 
ਵਭੱਜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰਮਖੁੀ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵ ੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਥਰ ਤਸੱਲੀ ਨਜ਼ਰ 
ਅਉੇਂਦੀ ਹੈ । ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵਸੱਖੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ , ਉਤਸ਼ਾਹ ਤ ੇਅਮਨ 
 ਰਗੇ ਗੁਣ ਗਰਵਹਣ ਕਰਵਦਆਂ ਵਗਰਾ ਟ ਤੇ ਪਛਤਾ ਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਮਨੋੇਂ 
ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ , ਗੁਰਮਖੁੀ ਪਰਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ , ਵਕਰਤ 
ਦਾ ਹੋਕਾ ਵਦਿੰਵਦਆਂ ਉੱਚੇ ਦਰ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਜੀ ਨ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾ , ਠਿੰਢੇ ਿੁਰਜ 
ਵ ਚਲੇ ਸਿਰ ਆਸਰੇ , ਸ ੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕ ਿਗਲੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋੇਂ ਪਾਸਾ 
 ੱਟ , ਸੂਰਮੇ ਮਰਦ ਿਿੰਦਾ ਵਸਿੰਘ ਿਹਾਦਰ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਿਣਨਾ ਹੀ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇ ਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ 'ਗੁਰਮਖੁ ਜਗਤ ਲਈ ਚੜਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ। 

 

(ਜਸਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ, ਅਲਿਰਟਾ, ਕਨੇਡਾ)
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ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ  

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਵਲੱਪੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਕਵ ਤਾ ਾਂ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਖੁੀ ਦੇ ਗੀਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਚਰਨਾਂ ਵ ਚ ਭੇਟ ਕਰਵਦਆਂ ਿੇਅਿੰਤ 
ਖੁਸ਼ੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ।ਮੇੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 
ਵਜਿੰਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਤ ੇ ਵਮਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇ ਾ ਲਈ। ਇਸ ਪਸੁਤਕ 
ਵ ੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈੇਂਤੀ, ਪੈੇਂਤੀ-ਅੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹੇੋਂਦ ਵ ੱਚ ਅਉਣ 
ਵਪੱਛੇ ਇੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਨ 2009 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹ।ੈ 
ਮੈੇਂ ਏ ਨ ਪਿਵਲਕ ਸਕੂਲ ਨਾਭਾ ਵ ਖੇ ਗੁਰਮਵਤ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 
ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ।ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਖੁੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੇ ਪਰੇਮੀ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਵਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੇ ਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਾਿੀ ਵ ੱਚ ਵਨਪੁਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਸਖਾਉਣ ਲਈ 
ਵਕਹਾ। ਕਲਾਸ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮੇੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਕਈ ਿੱਵਚਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਖੁੀ 
ਅੱਖਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਙ ਅਤੇ ਞ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਗਲਤ ਸੀ।ਉਹ ਙ ਨੂੰ ਅਿੰਗਹਾ 
ਤੇ ਞ ਨੂੰ 'ਨਹੀੇਂਆਂ' ਜਾਂ 'ਅੲਹੀੇਂਆਂ' ਕਵਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਹੁਤੀ 
ਹੈਰਾਨੀ  ਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀੇਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਫਰ  ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਦਨ ਕੁਝ  ਧੇਰੇ 

ਵਚਿੰਤਾ ਵਜਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵ ੱਚ ਕੁਝ  ੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ । ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇੈਂ  ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਵਕ ਮੇੈਂ ਐਹੋ ਵਜਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ 
ਵਜਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਖੁੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੇ ਚਿੰਗੀ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, 
ਵਿਲਕੁਲ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਵਜ ੇੇਂ ਵਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵ ੱਚ 
ਮੁਗਲ ਚੱਕ  ਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਵਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਾਏ ਸਨ। 
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਕ ਮੁਹਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਪੜਹਨ 
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ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀੇਂ ਭੁੱਵਲਆ। 
ਵਫਰ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਪੇੈਂਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਕਵ ਤਾ ਵਲਖਾਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ 
ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਛੁੱਟੀ ਤੋੇਂ ਿਾਦ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿ ਦੀ ਐਸੀ ਵਕਰਪਾ ਰਹੀ ਵਕ ਸਾਰੀ ਕਵ ਤਾ ਇੱਕੋ ਿੈਠਕ ਵ ੱਚ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਈ ੨੦੦੯ ਦਾ ਕੋਈ ਵਦਨ ਸੀ।  

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਤੋੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਟੋ 
ਸਟੇਟ ਕਰ ਾ ਕੇ ਿੱਵਚਆਂ ਵ ਚ  ਿੰਡਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਕ ੁਿਾਦ 
ਪਵਹਲਾਂ  ੀਰ ਸੁਖ ਿੰਤ ਵਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖੀ ਪਿੰਜਲੈੇਂਡ ਪਰ ਾਰ ਪਵਟਆਲਾ  ਾਵਲਆਂ 
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿੜੇ  ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਪ ਾ ਕੇ, ਫਰੇਮ ਕਰ ਾ ਕੇ,  ਗੁਰਮਵਤ 
ਕੈੇਂਪ ਦੇ ਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ  ਜੇੋਂ ਵਦੱਤਾ ਤੇ ਵਫਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੁਵਿਤ ਟਰੱਸਟ 
 ਾਲੇ  ੀਰਾਂ ਨ ੇਇਸ ਨੂੰ ''ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ ਪੇੈਂਤੀ" ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਿ ਤੋੇਂ 
ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਚ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਿਾਦ ਵ ਚ ਦੇਸ਼ ਵ ਦੇਸ਼ 
ਵ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੇੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਰੇਮੀਆਂ  ੱਲੋੇਂ ਛਾਪ ਕੇ 
 ਿੰਡੀ ਗਈ। ਜਗਹਾ-ਜਗਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ- ੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਸਵਟੱਕਰ ਤੇ 
ਫਲੈਕਸ ਿੋਰਡ,  ਖੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਗਾਉੇਂਵਦਆਂ 
ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿੇਅਿੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਂ ੇ ਵਕ ਿਹੁਤੇ ਛਪਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ 
ਨੇ ਕਵ ਤਾ ਚੇੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ  ੀ 
"ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ ਪੇੈਂਤੀ" ਦਾ ਏਨਾਂ ਹਰਮਨ ਵਪਆਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿੜੇ ਮਾਣ 
 ਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕ ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵ ਤਾ ਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 
ਚ ਕੋਈ ਆਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀੇਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤੀ। 
ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  ੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪੇੈਂਤੀ 
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ਛਪ ਾਉਣ  ੇਲ ੇ ਵ ਚ ਕਈ ਪਿੰਕਤੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ  ੀ ਰਲਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਤੇ 
ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਾ  ੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵ ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 
ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੰਗੇ ਭਲੇ ਵਸਆਣ ੇਵਿਆਣੇ ਿਿੰਦੇ ਮੂਿੰਹੇੋਂ ਵਚੱਟਾ ਝੂਠ 
ਸੁਣ ਮੇੈਂਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਕ ਮੇੈਂ ਮਨ ਵ ਚ ਧਾਰ ਵਲਆ ਵਕ ਹੁਣ 
ਏਨੀਆਂ ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀਆਂ ਵਲਖਣੀਆਂ ਆਂ ਵਕ ਕੋਈ ਚੋਰੀ  ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 
ਸਮਝ ਨਾ ਆ ੇ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਕਰਾਂ?  ਪਤਾ ਨਹੀੇਂ ਮੇਰਾ ਵਨਆਣਪਣੁਾ ਸੀ ਜਾਂ 
ਰੱਿ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਰਪਾ ਮੈੇਂ ਹਠ ਵਜਹਾ ਈ ਕਰ ਵਲਆ ਵਕ  ਾਹ ਾ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਲਖ ਕੇ ਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਵਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਵਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਪਣ ੇਘਰ ੇਆ 
ਕੇ ਮੇੈਂ ਦ ੋਹੋਰ ਪੇੈਂਤੀ-ਅੱਖਰੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ। ਸਰੋਤੇ ਮੇਰ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਦੇ ਜੀਅ 
ਹੀ ਸਨ। ਜਦੇੋਂ ਕੋਈ ਪੇੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਵਲਖ ਲਣੈੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਣੁਾ ਦੇਣੀ, ਕਵ ਤਾ 
ਸੁਣ ਕੇ ਟੱਿਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ " ਾਹ ਜੀ  ਾਹ" ਦੀ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀੇਂ ਆਉਣ 
ਵਦੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੇੋਂ ਿਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰੋੇਂ ਪੂਰਾ ਸਵਹਜੋਗ ਵਮਲ 
ਜੇ ਵਫਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਣਾ ਈ ਅਨਿੰਦ ਹੁਿੰਦਾ। ਪੇੈਂਤੀਆਂ ਪਿੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। 
ਮੈਥੋੇਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯਾਦਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਨੇ  ੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨ ਾਂ ਵ ਸ਼ਾ  ਦੱਸ ਕੇ 
ਕਵਹ ਛੱਡਣਾ ਵਕ ਭਾਊ ਐਹਦੇ ਤੇ ਵਲਖ ਇਕ ਪੈੇਂਤੀ, ਐਹਦ ੇਤੇ ਵਲਖ।ਸਭ ਤੋੇਂ 
ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਹਣਾ ਵਕ ਜੇ ਭਾਊ ਤੂਿੰ ਪੇੈਂਤੀ ਪੇੈਂਤੀਆਂ ਵਲਖ 
ਦ ੇੇਂ ਤਾਂ ਵਰਕਾ'ਡ ਈ ਿਣਜੇ। ਮੈੇਂ ਵਲਖੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ  ੀ ਸੋਚੀ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਕ ਿਾਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ  ਾਧੂ ਆ ਪਰ ਪੈੇਂਤੀ  ਾਰੀੇਂ 'ਙ', 
'ਞ', 'ਣ' ਤੇ 'ੜ' ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਲਖਣਾ ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ 
ਖਾਲੀ ਕਵਹ ਛੱਡੀਦਾ। ਫੇਰ ਆਖਣਾ ਵਕ  ੇਖੀ ਜਾਊ, ਜਦੇੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁਿੰਚਾਂਗੇ, ਹੁਣ 
ਵਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੀਏ। ਪਵਹਲਾਂ  ਵਗਆਰਾਂ ਤੇ ਵਫਰ ਅਠਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੈੇਂਤੀ 
ਪੈੇਂਤੀ-ਅੱਖਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਲਖ ਸਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਵਪਆ। ਉਸ 
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 ੇਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਿੇਟੀ ਤਨ ੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀ ਨ 
ਸਾਥਣ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਿਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ 
ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦ ੇ ਮੂਿੰਹੇੋਂ "ਊੜਾ ਉੱਠ ਸ ੇਰੇ ਜਾਗ" ਸੁਣ ਕੇ  
ਵਦਮਾਗ ਦੀ ਿੈਟਰੀ ਫੇਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਫਰ  ੀ ਸਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ 
ਕੇ ਰੋਕ ਵਜਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਫਰ ਸਭ ਤੋੇਂ  ੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੰਗਤ ਦਾ 
ਅਸ਼ੀਰ ਾਦ ਵਮਵਲਆ। 2014 ਦੀ ਿਸਿੰਤ ਪਿੰਚਮੀ 'ਤ ੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਦੂਖਵਨ ਾਰਨ ਸਾਵਹਿ ਪਵਟਆਲਾ ਵ ਖੇ ਹੋਏ ਕ ੀ ਦਰਿਾਰ ਵ ੱਚ ਮੈੇਂਨੂੰ ਦਸ 
ਵਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਵਮਵਲਆ, ਮੇੈਂ ਅਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਿੰਗਤ 
ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕ ੇ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਵਕ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲ ਪੈੇਂਤੀ, ਪੇੈਂਤੀ 
ਅੱਖਰੀਆਂ ਵਲਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਅਸ਼ੀਰ ਾਦ ਵਦਓ। ਸਿੰਗਤ ਨੇ 
ਜੈਕਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਵਨ ਾਵਜ਼ਆ ਤੇ ਮੇੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। 
ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਕਵ ਤਾ ਵਲਖਣ ਲਈ "ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਿ", "ਛਿੰਦ ਦੀ 
ਚਾਲ ਤੇ ਕਾਵ -ਤੋਲ" ਅਤੇ "ਵ ਸ਼ੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ"  ਵਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 
ਇਕੱਵਠਆਂ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਵਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ  ਾਰ 
ਵਜਹੜੀ ਕਵ ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਓਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵ ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁਿੰਦੀ ਗਈ। 

ਏਨੀ ਕੁ ਵਮਹਰ ਹੋਈ ਵਕ  ਵਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈੇਂਤੀਆਂ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵ ੱਚ ਵਲਖੀਆਂ 
ਸਨ,ਓਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵ ੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਐਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਾਦ ਇਹ 
ਵਗਣਤੀ 35 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁਿੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਵਫਰ ਸਾਲ ਕੁ ਿਾਦ ਸਿੰਗਤ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇੈਂਤੀਆਂ ਗੁਰਮਖੁੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵਕਤਾਿ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵ ੱਚ ਛਪ  ੀ ਗਈਆਂ।  
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ਇਹ ਪੈੇਂਤੀ ਅੱਖਰੀਆਂ ਵਲਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਚ 
 ੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਜਾਿੀ ਿੋਲਣ  ਾਵਲਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਤੇ ਿੱਵਚਆਂ ਦੇ 
ਵਦਲਾਂ ਵ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਪਰਤੀ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਕਉੇਂਵਕ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿੰਜਾਿੀ ਿੋਲੀ ਦਾ  ਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਵਲਪੀਆਂ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨੂੰ ਵਜਉੇਂਦਾ ਨਹੀੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋੇਂ  ੱਡੀ ਗੱਲ 
ਇਹ ਵਕ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਵਮਕ ਭਜੋਨ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰਥ ਸਾਵਹਿ ਜੀ ਦੀ ਰੱਿੀ-
ਿਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੇੈਂਤੀ-ਅੱਖਰਾਂ ਵ ਚ ਹੀ ਵਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।  

ਭਾਂ ੇ ਵਕ ਪਵਹਲ ੇਛਾਪ ੇਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਤਾਿਾਂ ਵ ਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 
ਵਫਰ  ੀ ਹੋਰ ਛਪਾਉਣਾ ਤੇ ਵ ਕਰੀ ਕਰਨਾ ਦੋ ੇੇਂ ਈ ਕਿੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋੇਂ ਿਾਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਿੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵਕਤਾਿਾਂ 
ਭੇਜਣ ਦਾ  ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪਰਿਿੰਧ ਨਹੀੇਂ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਹਣੁ ਗੁਰੂ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਲ ੈਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ "ਗਰੁਮਖੁੀ ਦ ੇਗੀਤ" ਈ-ਿੁੱਕ   
ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕਉੇਂ ਜੋ ਮੈੇਂ ਇਸ E-BOOK ਵ ਚ ਹਰੇਕ ਪੈੇਂਤੀ ਦੀ  ੀਡੀਓ 
 ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇੈਂਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਾਜ਼ ਦੀ 
ਵਰਕਾਰਵਡਿੰਗ ਮੇੈਂ  ੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਪਰਤਾਪ ਨਗਰ 
ਪਵਟਆਲਾ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ  ੀਡੀਓ ਆਪ ਹੀ ਵਜਹੋ ਵਜਹੀਆਂ ਿਣਾ ਸਵਕਆਂ 
ਹਾਂ ਿਣਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯਗੋਤਾ 
ਨਹੀੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਰੂਰਤ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵ ਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਮੇੈਂ ਲੋਕਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਥਾ  ੀਚਾਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ 
ਤਜ਼ਰਿੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਡੀਓ  ੀਡੀਓ ਐਵਡਵਟਿੰਗ, ਤੇ ਐਨੀਮੈਸ਼ਨ 
ਦਾ ਕਿੰਮ ਵਸੱਵਖਆ ਹ।ੈ ਿਹੁਤਾ  ਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਂ ੇ ਮੈੇਂ ਨਹੀੇਂ ਕਰ ਸਵਕਆ, 

http://gurmukhischool.in/product/%E0%A8%97%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%96%E0%A9%80-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%97%E0%A9%80%E0%A8%A4-%E0%A8%88-%E0%A8%AC%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%95/
http://gurmukhischool.in/product/%E0%A8%97%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%96%E0%A9%80-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%97%E0%A9%80%E0%A8%A4-%E0%A8%88-%E0%A8%AC%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%95/
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ਵਫਰ ਮੈੇਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹ ੈ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ 
ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ  ੀ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਵਕਤਾਿ ਨੂੰ 
ਿਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚਾਉਣ ਵ ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ  ੀ ਕਰਨਗੇ।  ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ 
ਵਕ ਈ-ਿੁਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤਾਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਪਰੇਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀੇਂ ਕਰ ਸਕੇ।  

ਵਲਖਣ  ਾਲੇ ਨੌਜ ਾਨ  ੀਰਾਂ ਤ ੇ ਭੈਣਾ ਨੂੰ   ੀ ਇਕ ਿਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਵਕ ਕੁਰਿਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ 
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਦਾਇਕ ਰਚਨਾ ਾਂ ਹੀ 
ਵਲਖੀਏ। ਕਦੀ  ੀ ਗਿੰਦੇ ਵ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਵੁਲਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਵਲਖੀਏ। 

ਅਖੀਰ ਵ ੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਾਂ ਗੁਰਵਸੱਖ ਦੋਸਤਾਂ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਿੰਗਤ ਦੇ  ਡਮੁੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਜਿੰਨਹਾਂ 
ਦੇ ਵਪਆਰ, ਪਰੇਰਣਾ ਤ ੇਸਵਹਯਗੋ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜਹ ਸਵਕਆ 
ਹੈ।  ਮੇੈਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਵਸਿੰਘ ਜੀ,  ਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪਿੰਜਾਿੀ 
ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਪਵਟਆਲਾ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪਸੁਤਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰ ਾਦ 
ਵਦੱਤਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਿਿੰਧ ਵਲਖਣ  ਾਲੇ ਨੇਕ ਵਦਲ ਪਿੰਜਾਿੀ ਅਵਧਆਪਕ 
ਤੇ ਿਹੁਤ ਹੀ  ਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰ. ਿਲਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ  ੀਰ ਜਸਵ ਿੰਦਰ 
ਵਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਨਡੇਾ  ਾਵਲਆਂ ਦਾ  ੀ ਵਕਤਾਿ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਵਹ 
ਵਦਲ ਤੋੇਂ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

 

ਸੁਖਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟੌਲ 9855664085 

E-Mail :  ssrataul@gmail.com 

ਅਜੀਤ ਿਾਗ, ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਸੂਲਰ, ਪਵਟਆਲਾ
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੧. ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ ਪੇੈਂਤੀ 

(ਛਿੰਦ - ਚੌਪਈ ) 

 

 

 

 

ਊੜਾ ਉੱਠ ਸ ੇਰੇ ਜਾਗ। 

ਐੜਾ ਆਲਸ ਨੀੇਂਦ ਵਤਆਗ। 

 

ਈੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਪਆਰੇ। 

ਸੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਦਿੰਦ ਕਰ ਸਾਰੇ। 

https://www.youtube.com/watch?v=NSrVtaqUtY0
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ਹਾਹਾ ਹੱਥ ਵ ਚ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ। 

ਕੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਪਾਠ ਤੂਿੰ ਿਵਹ ਕੇ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪੜਹ ਿਾਣੀ। 

ਗੱਗਾ ਵਗਆਨ ਾਨ ਹੋ ਪਰਾਣੀ। 

 

ਘੱਘਾ ਘਰ ਵ ੱਚ ਹੀ ਨਾ ਿਵਹ 'ਜੀੇਂ । 

ਙਿੰਙੇ  ਾਂਙ ਨਾ ਖਾਲੀ ਰਵਹ 'ਜੀੇਂ। 

 

ਚੱਚਾ ਚੱਲ ਤੂਿੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ । 

ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅਉਗਣ ਸਾਰੇ। 
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ਜੱਜਾ ਜਗਤ ਗਰੁੂ ਨੂੰ  ੇਖ। 

ਝੱਝਾ ਝੁਕ ਕ ੇਮੱਥਾ ਟੇਕ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਞਾਣੀ ਞਾਣ ਵਪਆਰਾ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟੀ ਗਿੰਢਣਹਾਰਾ। 

 

ਠੱਠਾ ਠਕੋਰ ਨਾ ਤੂਿੰ ਖਾ ੀੇਂ। 

ਡੱਡਾ ਡੋਲ ਨਾ ਵਕਧਰੇ ਜਾ ੀੇਂ। 

 

ਢੱਢਾ ਢੱਕੇ ਪੜਦੇ ਤੇਰੇ। 

ਣਾਣਾ ਜਾਣੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ । 
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ਤੱਤਾ ਵਤਆਗ ਤੂਿੰ ਮੇਰੀਮੇਰੀ। 

ਥੱਥਾ ਥੋੜਹੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ। 

 

ਦੱਦਾ ਵਦਲ ਨਾ ਵਕਸ ੇਦਾ ਦੁਖਾ ੀੇਂ। 

ਧੱਧਾ ਵਧਆਨ ਨਾਮ ਵ ਚ ਲਾ ੀੇਂ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਵਨਿੰਵਦਆ ਚਗੁਲੀ ਛੱਡ ਦੇ। 

ਪੱਪਾ ਪਾਪ ਵਦਲੇੋਂ ਤੂਿੰ ਕੱਢ ਦੇ। 

 

ਫੱਫਾ  ਫੇਰ 'ਨੀ ਏਥੇ ਆਉਣਾ। 

ਿੱਿਾ ਿਾਦ ਵ ੱਚ ਪਊ ਪਛਤਾਉਣਾ। 
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ਭੱਭਾ ਭਲਾ ਸਰਿੱਤ ਦਾ ਲੋਚੀੇਂ। 

ਮਿੰਮਾ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੀੇਂ। 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀੇਂ। 

ਰਾਰਾ ਰੱਿ  ਸਾ ਲੈ ਅੱਖੀੇਂ। 

 

ਲੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਤੂਿੰ। 

 ੱ ਾ ਵ ੱਵਦਆ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੜਹ ਤੂਿੰ। 

 

ੜਾੜਾ ੜਾੜਹ ਨਾ ਰੱਖੀੇਂ ਕੋਈ। 

ਸਭ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਮਾਲਕ ਸੋਈ। 
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ਪੜਹ ਵਲਖ ਿੋਲ ਪਿੰਜਾਿੀ  ੀਰਾ। 

ਵਕਉੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵ ੱਚ ਰੋਲੇੇਂ ਹੀਰਾ। 

 

ਮਾਂ ਿੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏੇਂਗਾ। 

ਰਟੌਲ ਵਮੱਟੀ ਵ ੱਚ ਰੁਲ ਜਾਏੇਂਗਾ।

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=viORlPoC7vE
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੨. ਗੁਣਾਂ  ਦੀ  ਪੈੇਂਤੀ 

( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤੀਕ ਲੱਗੇ, 

ਐੜਾ ਅਣਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਾ ਵਰਹਾ ਏ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਈਮਾਨ ਆਖੇ, 

ਸੱਸਾ ਸੇ ਾ ਦਾ ਸਿਕ ਸੁਣਾ ਵਰਹਾ ਏ। 

 

ਹਾਹਾ ਵਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੇੌਂਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, 

ਕੱਕਾ ਕਰਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਹਾ ਵਰਹਾ ਏ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਿਾਤ ਪਾ ੇ , 

ਗੱਗਾ ਗਵਹਰ ਗਿੰਭੀਰ ਿਣਾ ਵਰਹਾ ਏ। 
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ਘੱਘਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੇ, 

ਙਿੰਙਾਂ ਸਿੰਙ ਨੂੰ ਸਦਾ  ਵਡਆ ਵਰਹਾ ਏ । 

 

ਚੱਚਾ ਵਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਗੁਣ  ਿੰਡੇ, 

ਛੱਛਾ ਵਛਿੰਝਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦ ਾ ਵਰਹਾ ਏ। 

 

ਜੱਜਾ ਜਰੋ ਤੇ ਵਜੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 

ਝੱਝਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਵਰਹਾ ਏ। 

 

ਞਿੰਞਾ  ਿੰਞਣਾਂ ਦੂਰ ਕੁਸਿੰਗ ਕੋਲੋੇਂ, 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੌਹਰ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ ਵਸਖਾ ਵਰਹਾ ਏ। 

 

ਠੱਠਾ ਸਦਾ ਠਰਿੰਮੇ ਦੀ ਿਾਤ ਪਾਉੇਂਦਾ, 

ਡੱਡਾ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ। 
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ਢੱਢਾ ਢਾਵਹਓ ਨਾ ਵਕਸੇ ਦਾ ਵਦਲ ਆਖੇ, 

ਣਾਣਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਿਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਤੱਤਾ ਵਤਆਗ ਕਰੁਿਾਨੀ ਤੇ ਤੜਹਪ ਦੱਸੇ, 

ਥੱਥਾ ਥੋੜਹੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸ ਾਈ ਜਾਂਦਾ । 

 

ਦੱਦਾ ਵਦਲਾਂ ਵ ਚ ਦਇਆ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਏ, 

ਧੱਧਾ ਧੀਰਜ ਦਾ ਸਿਕ ਪੜਹਾਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਵਨਮਰਤਾ, ਪੱਪਾ ਪਰਮੇ ਕਰਨਾ, 

ਫੱਫਾ ਫਤਵਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਦ ਾਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਿੱਿਾ ਿੁੱਧੀ ਤੇ ਿਲ਼ ਦੀ ਕਰੇ ਿਖਵਸ਼ਸ਼, 

ਭੱਭਾ ਭਾਣੇ ਵ ਚ ਭਲਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ। 
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ਮਿੰਮਾ ਮਸਤੀ ਤ ੇਯੱਯਾ ਯਕੀਨ ਰੱਿੀ, 

ਰਾਰਾ ਰਾਗ ਵ ਚ ਰੱਿ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਲੱਲਾ ਵਲਖਣਾ ਤੇ  ੱ ਾ  ੀਚਾਰ ਕਰਨੀ, 

ਰਟੌਲ ੜਾੜਾ  ੀ ਿੜ ੇਕਿੰਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v7DTcK-ElrM
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੩. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 

( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਤਰੇਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 

ਐੜਾ ਆ ੇ ਕੋਈ, ਅਿੰਗਦ ਿਣਾ ਦੇ ੇੇਂ। 

 

ਈੜੀ ਏਕੇ ਦੇ ਰਿੰਗ ਵ ਚ ਰਿੰਗ ਦੇ ੇੇਂ, 

ਸੱਸਾ ਸੇ ਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਵਿਠਾ ਦੇ ੇੇਂ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਕਾ ਵਕਰਤ ਕਰਕੇ, 

ਕਣਕ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ੇੇਂ। 

 

ਖੱਖਾ ਖਲਕਤ ਚੇੋਂ ਖਾਲਕ ਨੂੰ  ਖੇਨਾਂ ਏ, 

ਗੱਗਾ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗਾਈ ਜਾ ੇੇਂ। 
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ਘੱਘਾ ਘਰ ਚੇੋਂ ਤੇਵਰਓੇਂ ਵਮਲਦੀਆਂ ਨੇ, 

ਙਿੰਙਾਂ ਘੁਿੰਙਣੀਆਂ  ੇਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰੌ  ੀ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, 

ਛੱਛਾ ਛਤਰ ਵਸਿੰਘਾਸਨ ਸਭ ਿਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ। 

 

ਜੱਜਾ ਜਾਿਰ ਤੂਿੰ ਿਾਿਰ ਨੂੰ ਕਵਹ ਸਕਦੈੇਂ, 

ਝੱਝਾ ਝੱਲ ਨਾਂ ਸਕੇ ਕੋਈ ਝਾਲ ਤੇਰੀ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵ ਚ ਵਪਆਰ ਿੀਜੇੇਂ, 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੇਕ ਹੈ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ। 

 

ਠੱਠਾ ਠਾਹਰ ਤੂਿੰ ਿਖਸ਼ੇੇਂ ਵਨਥਾਂਵ ਆਂ ਨੂੰ, 

ਡੱਡਾ ਡਰੇੇਂ ਨਾ ਸਮੇੇਂ ਦ ੇਿਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋੇਂ। 
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ਢੱਢਾ ਢਾਢੀ ਤੂਿੰ ਸੱਚੇ ਦਰਿਾਰ ਦਾ ਏੇਂ, 

ਮਿੰਗੀ ਜਾਏੇਂ ਗਰੀਿੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋੇਂ। 

 

ਣਾਣਾ ਕਾਣ ਨਾ ਰੱਖੇੇਂ ਭਰੋਾ ਤੱਕੜੀ ਵ ੱਚ, 

ਤੱਤਾ ਤੇਰਾਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ ਰਹੇੇਂ ਿਾਿਾ। 

 

ਥੱਥਾ ਥੱਕੇੇਂ ਨਾ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਵਸਫ਼ਤ ਗਾਉੇਂਦਾ, 

ਦੱਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵਪਆ ਕਹੇੇਂ ਿਾਿਾ।. 

 

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਤੇ ਧੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕੋਈ ਨਾਂ, 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਪੱਪਾ ਵਪਆਰ ਵਦੱਸਦਾ। 

 

ਫੱਫਾ ਫਰਕ ਨਹੀੇਂ ਨਸਲ ਤੇ ਜਾਤ  ਾਲਾ, 

ਿੱਿਾ ਿਿੰਦੇ ਚੇੋਂ ਏਥੇ ਵਨਰਿੰਕਾਰ ਵਦੱਸਦਾ। 
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ਭੱਭਾ ਭਲਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਉਚਾਰਦਾ ਏ, 

ਰਵਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿੰਮਾ ਮਵਹਮਾਨ ਿਣਕੇ। 

ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਵ ਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਲੀਨ ਹਇੋਆ, 

ਆਖੇ ਮੇੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਿਣਕੇ। 

 

ਰਾਰਾ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ 'ਰਟੌਲ' ਫੋਕਟ, 

ਲੱਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਗਲੇੋਂ ਉਸ  ਸੁੱਟੀਆਂ ਈੇਂ। 

 ੱ ਾ  ਵਹਮ ਤੇ ਭਰਮ ਪਖਿੰਡ ਦੀਆਂ, 

ੜਾੜਾ ਜੜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਈੇਂ। 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vjaad3SP3Lw
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੪.ਭਾਈ ਲਵਹਣੇ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਜੜ ਕੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵ ਚੋੇਂ, 

ਐੜਾ ਆਣ ਕੇ ਹਰੀਕੇ  ਾਸ ਕੀਤਾ। 

 

ਈੜੀ ਏਥੋੇਂ  ੀ ਚੱਲ ਖਡਰੂ ਸਾਵਹਿ, 

ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ ਜੀ ਫੇਰ ਵਨ ਾਸ ਕੀਤਾ। 

 

ਸੱਸਾ ਵਸੱਖ ਸੀ ਵਸਦਕੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਉੱਥੇ, 

ਪਰਚਾ ਵਜਿੰਨਹੇ ਸੀ ਵਸੱਖੀ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 

 

ਹਾਹਾ ਵਹਰਦਾ ਸਿੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰੱਵਜਆ ਸੀ, 

ਹਾਸਲ ਉਹਨੇ ਸੀ ਸਦਾ ਵ ਗਾਸ ਕੀਤਾ। 
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ਕੱਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਯੋਵਧਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, 

ਲਵਹਣੇ ਪੁੱਵਛਆ, ਵਕਹਾ ਉਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। 

 

ਖੱਖਾ ਖ਼ੁਦੀ ਨੂੰ ਮਾਵਰਆ ਵਕਨ ਤੇਰੀ, 

ਯੋਧੇ ਆਵਖਆ,  ੀਰਾ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। 

 

 

ਗੱਗਾ ਵਗਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇਸ ਕਲੀ ਅਿੰਦਰ, 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਵਗਆ,  ੇਖ ਹੁਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। 

 

ਘੱਘਾ ਘਾਲ ਵਕਉੇਂ ਘਾਲੀਏ ਿੁਰੀ ਆਖੇ, 

ਸੱਚੇ ਸਾਵਹਿ ਦੇ, ਗਾਉੇਂਦਾ ਗੁਣ, ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ। 
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ਙਿੰਙਾਂ ਰਿੰਙਣ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਜ ੇਥੀ ਜਾ ੇ, 

ਚੱਚਾ ਚੜਹ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰਿੰਗ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਛੱਛਾ ਛੂਤ ਅਛੂਤ ਦਾ ਭੇਦ ਵਮਟਦਾ, 

ਜੱਜਾ ਜਾਤ ਦਾ  ੀ, ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿੰਗ ਜਾਂਦਾ। 

 

 

ਝੱਝਾ ਝੂਿੰਮਦਾ ਵ ਗਸਦਾ ਉਹੀ ਿਿੰਦਾ, 

ਞਿੰਞਾ ਉੰਞ ਟਪਾਈ ਜੋ ਡਿੰਗ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟਵਹਲ ਕਰ ਕ ੇਠੱਠਾ ਠਿੰਡ ਪੇੈਂਦੀ, 

ਵਸੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਵਣਆ ਿਣ ਅਿੰਗ ਜਾਂਦਾ। 
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ਡੱਡਾ ਵਡੱਠਾ ਭਾਈ ਲਵਹਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 

ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਜਦੋੇਂ ਵਕਰਦਾਰ ਵ ੱਚੋੇਂ । 

 

ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਪਆਸ ਲੱਗੀ, 

ਲੱਭ ਵਪਆ ਵਨਰਿੰਕਾਰ ਸਿੰਸਾਰ ਵ ੱਚੇੋਂ। 

 

 

ਢੱਢਾ ਢਾਢੀ ਦੇ ਟੁਿੰਿ ਗਏ ਿੋਲ ਉਸ ਨੂੰ, 

ਪੌੜੀ ਇਕੀ ੀੇਂ ਆਸਾ ਦੀ  ਾਰ ਵ ੱਚੋੇਂ। 

 

ਣਾਣਾ  ੈਸ਼ਣੋੇਂ ਦੇ ੀ ਹੁਣ ਵਕਉੇਂ ਜਾ ਾਂ, 

ਕਰਤਾ ਲੱਭ ਵਗਆ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਵ ਚੋੇਂ। 
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ਤੱਤਾ ਤੁਰ ਵਪਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, 

ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦ ੇਵਮਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲਵਹਣਾ। 

 

ਥੱਥਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ, 

ਵਸੱਧਾ ਵਗਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆ ਲਵਹਣਾ। 

 

 

ਦੱਦਾ ਦੇਵਖਆ ਖੇਤਾਂ ਵ ਚ ਖੜਾ ਿਾਿਾ, 

ਲਵਹਣੇ ਕੋਲੋੇਂ ਉਹ ਵਗਆ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ। 

 

ਧੱਧਾ ਵਧਆਨ ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ, 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਉਸ ਿਾਿੇ ਨੂੰ ਜਾਵਣਆ ਨਾ। 
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ਪੱਪਾ ਪੁੱਵਛਆ ਵਕੱਥੇ ਹੈ ਤਪਾ ਨਾਨਕ, 

ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਮੈਥੇੋਂ ਜਾਣਾ ਵਸਆਵਣਆਂ ਨਾ। 

 

ਫੱਫਾ ਵਫਰਵਦਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਿੰਦਰ, 

ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਮੇੈਂ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਣਆਂ ਨਾ। 

 

 

ਿੱਿਾ ਿਾਿੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ  ਾਗ ਫੜਹ ਲਈ, 

ਚਵੜਹਆ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ। 

 

ਭੱਭਾ ਭੇਤ ਜਾ ਓਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 

ਜਾ ੇ ਅੱਖਾਂ ਵ ੱਚੋੇਂ ਹਿੰਝੂ  ਹਾਈ ਲਵਹਣਾ। 
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ਮਿੰਮਾ ਮਾਲਕ ਗਰੀਿੀ ਦਾ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ, 

ਵਹੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਣ  ਿੰਡਾਈ ਲਵਹਣਾ 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ੀ ਛੱਡ ਵਦੱਤੀ, 

ਵਜਿੰਦ ਜਾਂਦਾ ਏ ਘੋਲ ਘਮੁਾਈ ਲਵਹਣਾ। 

 

 

ਰਾਰਾ ਰੂਪ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ, 

ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਦਰੜਹਾਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਲੱਲਾ ਲੱਵਗਆ ਸੇ ਾ ਵ ੱਚ ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ, 

ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹਕੁਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। 
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 ੱ ਾ  ੇਵਖਆ ਦੁਨੀਆਂ ਨ ੇਗਰੁੂ ਆਪਣੇ, 

ਰਟੌਲ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਵਨ ਾਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

ੜਾੜਾ ਘਵੜਆਂ ਅਣਘਵੜਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, 

ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਪਾਰਸ ਿਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WlmlxCY5bn8
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੫. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉਮਰ ਸੀ,  ਸੱਠਾਂ ਤੇ ਦੋ ਉੱਤੇ, 

ਐੜਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਤਾਈੇਂ ਕਵਹਿੰਦੇ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕੀਆਂ  ਵਰਹਆਂ ਤੇੋਂ ਵਿਨਾਂ ਨਾਗੇ, 

ਗਿੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ, ਵਮਵਲਆ ਨਾ ਸਾਂਈ ਕਵਹਿੰਦੇ। 

 

ਸੱਸਾ ਸ ਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਿੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋੇਂ, 

ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗ ਾਈ ਅਜਾਂਈ ਕਵਹਿੰਦੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੋ ੇੇਂ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਫਵਰਆਦ ਮੇਰੀ, 

ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈੇਂ ਕਵਹਿੰਦੇ। 
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ਕੱਕਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਿੰਕਰੁ ਜਦ ਪਰਗਟ ਹਇੋਆ, 

ਿੀਿੀ ਅਮਰੋ ਸੀ ਆਈ ਿਣ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੇਡ ਅਨੋਖੀ ਇੱਕ  ਰਤ ਗਈ ਸੀ, 

ਗੱਗਾ ਗਾਈ ਪਰਭਾਤੇ ਜਦ ਗਰੁੂ ਿਾਣੀ। 

 

 

ਘੱਘਾ ਘਰ ਵ ੱਚ ਗਰੁੂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰ, 

ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਨਾ  ਵਡਆਈ ਜਾਣੀ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ ਸਿੰਙ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਸੇ ਾ, 

ਚੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਗਰ, ਲੱਗੇ ਢੋਣ ਪਾਣੀ। 
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ਛੱਛਾ ਛੱਡ 'ਤੇ ਜੱਜਾ ਜ ਾਨ ਵਪੱਛੇ, 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ ਾ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦ ੇ

 

ਝੱਝਾ ਝਾਲਾਂਘੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਸੇ ਾ, 

ਵਸਮਰਨ ਕਰਵਦਆਂ ਹ ੋਇਕ ਸੁਰ ਜਾਂਦ।ੇ 

 

 

ਞਿੰਞਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ  ਿੰਞਾਏ ਲਕੋੀੇਂ, 

ਵਨਿੰਦਕ  ੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਦੁਰ ਦੁਰ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੌਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹ ਰੱਖੀ, 

ਸਦਕੇ ਵਸੱਖ ਤੋੇਂ ਆਪ ਸਵਤਗੁਰ ਜਾਂਦੇ। 
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ਠੱਠਾ ਠੇਡਾ ਜਾਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, 

ਡੱਡਾ ਵਡੱਗ ਪਏ ਪਾਣੀ ਵਲਆ ਰਹੇ ਸੀ। 

 

ਢੱਢਾ ਢੋਈ ਨਾ ਗਰੁੂ ਦੀ ਜਾਏ ਗਾਗਰ, 

ਣਾਣਾ ਹੀਣਾ ਖਦੁ ਤਾਈੇਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। 

 

 

ਤੱਤਾ ਤੱਕ ਕੇ ਵਕਹਾ ਗੁਰਦੇ  ਦੂਜੇ, 

ਏਸੇ ਵਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 

 

ਥੱਥਾ ਥਾਂ ਜੋ ਦੇ ੇ ਵਨਥਾਂਵ ਆਂ ਨੂੰ, 

ਓਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। 
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ਦੱਦਾ ਵਦੱਤਾ  ਰ ਮਾਣ ਵਨਮਾਵਣਆਂ ਦੇ, 

ਧੱਧਾ ਧਰ ਹ ੋਤੁਸੀੇਂ ਵਨਧਵਰਆਂ ਦੀ 

 

ਤਾਣ ਿਣੋਗੇ ਨਿੰਨਾ ਵਨਤਾਵਣਆਂ ਦਾ, 

ਆਸ ਿਣੋਗੇ ਵਨਰਾਵਸਆਂ ਡਵਰਆਂ ਦੀ 

 

 

ਪੱਪਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੁਕਣਗੇ ਆਣ ਦਰ 'ਤ,ੇ 

ਵਗਣਤੀ ਹੋਊ ਨਾ ਵਹਰਵਦਆਂ ਠਵਰਆਂ ਦੀ। 

 

ਫੱਫਾ ਫਰੇ ਨਾ ਕਦੇ  ੀ ਤੋਟ ਹੋਣੀ, 

ਿੱਿਾ ਿਖਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ, ਭੱਭਾ ਭਿੰਡਾਰ ਭਵਰਆਂ ਦੀ। 
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ਮਿੰਮਾ ਮਿੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਗੁਰੂ ਿਣ ਕੇ, 

ਕਰ ਵਸੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਵਦੱਤਾ। 

 

ਯੱਯਾ ਯੁਗਾਂ ਤੋੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸਤੀ ਪਰਥਾ, 

ਸੱਚੇ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵਦੱਤਾ। 

 

 

ਰਾਰਾ ਰੱਵਖਆ ਪਿੰਗਤ ਨੂੰ ਗਰੁਾਂ ਪਵਹਲਾਂ, 

ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਵਤਕਾਰ ਵਦੱਤਾ। 

 

ਲੱਲਾ ਲਾ ਕ ੇ ਪਾਰ ਵ ੱਚ ਘੋਵੜਆਂ ਦੇ, 

ਵਸੱਖ ਪਿੰਥ ਦਾ ਭਵ ੱਖ ਵਤਆਰ ਵਦੱਤਾ। 
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ਗੋਇਿੰਦ ਾਲ ਦੀ  ੱ ਾ  ਸਾਈ ਨਗਰੀ, 

ਵਸੱਖੀ ਜੀ ਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ੜਾੜਾ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ। 

 

ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵ ੱਚ ਪੜਹੀਏ ਅਨਿੰਦ ਸਾਵਹਿ, 

ਿਾਣੀ ਿਖਸ਼ੀ ਰਟੌਲ ਵਪਆਰੀ ਿੜੀ ਉਹਨਾਂ। 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hl3r0ZFLEGg
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੬. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 

( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉਮਰ ਸੀ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲ ਓਦੋੇਂ, 

ਿਾਲਕ ਜੇਠਾ ਜਦ ਐੜਾ ਅਨਾਥ ਹੋਇਆ। 

 

ਈੜੀ ਏਹੋ ਜਹੀ ਪਈ ਸੀ ਆਣ ਵਸਰ 'ਤੇ, 

ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਾ ਉਸਦੇ, ਸੱਸਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ। 

 

ਹਾਹਾ ਹਟ ਗਏ ਵਪੱਛੇ ਲਹੌਰ  ਾਲੇ, 

ਕੱਕਾ ਵਕਸੇ ਨਾ ਿਾਲ ਨੂੰ ਗਲ਼  ਲਾਇਆ। 

 

ਖੱਖਾ ਖਾਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ, 

ਵਿਰਧ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਿਾਸਰਕੇ ਵਪਿੰਡ ਆਇਆ। 
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ਗੱਗਾ ਗੁਰਿਤ ਦਾ ਜੀਣਾ  ੀ ਕੀ ਜੀਣਾ, 

ਘੱਘਾ ਘਰ ਵ ੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਕੋਈ ਨਾ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ ਘੁਿੰਙਣੀਆਂ  ੇਚਦਾ ਿਾਲ ਜੇਠਾ, 

ਵਕਰਤ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਭੈ ਕਈੋ ਨਾ। 

 

 

ਚੱਚਾ ਵਚੱਤ ਵ ਚ ਆਇਆ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 

ਸੋਹਣੇ ਿਾਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇੋਂ ਦੂਰ ਲ ੈਜਾਂ। 

 

ਛੱਛਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ, 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖਡਰੂ ਲੈ ਜਾਂ। 
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ਜੱਜਾ ਵਜਸ ਥਾਂ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਅਿੰਦਰ, 

ਘਾੜਤ ਿਹੁਤ ਅਨੂਪ ਸੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ। 

 

ਝੱਝਾ ਝਰਨੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਫੁੱਟਦੇ ਸੀ , 

ਸੱਚੀ ਵਸਫ਼ਤ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਝੜੀ ਜਾਂਦੀ। 

 

 

ਞਿੰਞਾ ਕੁਿੰਞੀਆਂ ਿਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਜੱਥੇ, 

ਮਾਲਕ ਕਰ ਵਦਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਵਨਆਂ ਦਾ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੋਲ ਕੇ  ਖੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ, 

ਇਹੋ ਥਾਂ ਹੈ ਰੱਿੀ ਵਦ ਾਵਨਆਂ ਦਾ। 
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ਠੱਠਾ ਠਰੌਹ ਉਹ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ, 

ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਰੱਿੀ ਪਰਮੇ ਵਜੱਥੇ। 

 

ਡੱਡਾ ਡੋਲਦੇ ਡੋਲਣੋ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕਵਲਆਣ ਤੇ ਖੇਮ ਵਜੱਥੇ। 

 

 

ਢੱਢਾ ਢੋਈ ਸੀ ਗਾਗਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, 

ਗਾਗਰ ਢੇੋਂਵਦਆਂ ਗਰੁੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿਣ 'ਗੇ। 

 

ਣਾਣਾ ਜਾਣਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਢੋਈ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ, 

ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿਣ 'ਗ।ੇ 
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ਤੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਤਆ ਤੂਿੰ ਜਾਣੇ, 

ਥੱਥਾ ਥਾਵਪਆ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੇਠਾ। 

 

ਦੱਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਿਾਦਸ਼ਾਹ ਝੁਕਣ ਆਕੇ, 

ਧੱਧਾ ਵਧਆਉੇਂਦਾ ਹ ੈਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਜੇਠਾ। 

 

 

ਨਿੰਨਾ ਵਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਮਾਣਤਾ ਦਾ, 

ਪੱਪਾ ਪਰੇਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਹੋ 'ਗੇ। 

 

ਫੱਫਾ ਫੁਵਰਆ ਜਾਂ ਅਿੰਦਰੇੋਂ ਸ਼ਿਦ ਰੱਿੀ, 

ਿੱਿਾ ਿਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਸਰੂਪ ਹੋ 'ਗੇ। 
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ਭੱਭਾ ਭਰੇ ਭਿੰਡਾਰੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀੇਂ, 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ  ੀ ਆਣ ਕੇ ਛਕੇ ਭਾਂ ੇੇਂ। 

 

ਮਿੰਮਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪੈੇਂਦਾ ਭੈ ਭਾ ਨੀ ਦਾ, 

ਭੇਟਾ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਫਰ ਟਕੇ ਭਾਂ ੇੇਂ। 

 

 

ਯੱਯਾ ਯਮਾਂ ਦੀ ਓਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕੋਈ ਨਾ, 

ਰਾਰਾ ਰਿੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਪਆਰ ਅਿੰਦਰ। 

 

ਲੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਖਲੋ ਵਗਆ ਏ, 

ਚੌਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਿਾਰ ਅਿੰਦਰ। 
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 ੱ ਾ  ੱਖਰੀ ਜੱਗ ਤੇੋਂ ਰੀਤ ਏਥੇ, 

ਤਰ ਕੇ ਡੁੱਿੀਦਾ ਡੁੱਿ ਕੇ ਤਰੀਦਾ ਏ। 

 

ੜਾੜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਹੋ ਇਕੀਸ ਹੋ ਕੇ, 

ਰਟੌਲ ਵਜਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਮਰੀਦਾ ਏ। 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=99tYyD0jIFw
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  ੭. ਠਿੰਡੇ ਿੁਰਜ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ- ਾਰ ) 

 

ਊੜਾ ਉਠੋ ਹੋ ੋ ਲਾਲ ਜੀ, 

ਐੜਾ ਆਖਰੀ  ਾਰ ਵਤਆਰ। 

 

ਈੜੀ ਇਮਵਤਹਾਨ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦਾ,  

ਲੈਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। 

 

ਸੱਸਾ ਸੁਿੰਦਰ ਵਸਰੀੇਂ ਸਜਾ ਵਦਆਂ, 

ਮੈੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦ ੇਦਸਤਾਰ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੱਦ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ,  

ਕੱਕਾ ਕਵਹਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇਣ ੇਗੁਜ਼ਾਰ। 
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ਖੱਖਾ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ,  

ਵਦਉ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ  ਾਰ। 

 

ਗੱਗਾ ਗੋਵਿਿੰਦ ਵਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ,  

ਘੱਘਾ ਘਰ ਵਮਵਲਆ ਅ ਤਾਰ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ ਸਿੰਙਣਾ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਤੇੋਂ,  

ਨਹੀੇਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਿਰਖੁਰਦਾਰ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਾ ਾਂ ਨਾਲ ਵ ਆਹ ਲਉ,   

ਤੁਸੀੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਮੁਵਟਆਰ। 

 

ਛੱਛਾ ਛੇ ੇੇਂ ਸਵਤਗੁਰ ਲੜੇ ਸੀ,  

ਜੱਜਾ ਜਿੰਗ ਮਗੁਲਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ। 
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ਝੱਝਾ ਝੁਕਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਪੈ ਵਗਆ,  

ਞਿੰਞਾ  ਿੰਞਹੇੇਂ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੱਕਰ ਵਦੱਤੀ ਜਿਰ ਨੂੰ,  

ਪਿੰਜ ੇੇਂ ਸਵਤਗੁਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰ। 

 

ਠੱਠਾ ਠਿੰਡੀ ਜਾਵਣਆਂ ਤ ੀ ਨੂੰ,  

ਗੁਰਾਂ ਲਏ ਚੇੌਂਕੜੇ ਮਾਰ। 

 

ਡੱਡਾ ਡੁੱਵਲਹਆ ਖੂਨ ਮਤੀਦਾਸ ਦਾ, 

ਵਦੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੇੌਂਕ ਵ ਚਕਾਰ। 

 

ਢੱਢਾ ਢੱਕੀ ਪੱਤ ਇਸ ਵਹਿੰਦ ਦੀ,  

ਨੌ ੇੇਂ ਗੁਰ ਮਰੇੇ ਭਰਤਾਰ । 
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ਣਾਣਾ ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ,  

ਤੱਤਾ ਵਤੱਖੀ ਫੜਹ ਤਲ ਾਰ। 

 

ਥੱਥਾ ਥਿੰਮਹਣ ਲਈ ਹੜਹ ਪਾਪ ਦਾ,  

ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਪਿੰਥ ਵਤਆਰ। 

 

ਦੱਦਾ ਦਰਦਮਿੰਦ ਜੋ ਦੀਨ ਦਾ,  

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਵਹਰੇਦਾਰ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨੀਚ ਇਹ ਪੱਪਾ ਪਹਾੜੀਏ,  

ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਰ ਕਈ  ਾਰ। 

 

ਫੱਫਾ ਫਰੇ ਅਨਿੰਦਪੁਰ ਘੇਵਰਆ,  

ਲਸ਼ਕਰ ਿੱਿਾ ਿੇ ਸ਼ਮੁਾਰ। 
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ਭੱਭਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੌਲ਼ ਪਹਾੜੀਏ, 

ਵਨਕਲੇ ਮਿੰਮਾ ਮੁਗਲ ਮੱਕਾਰ। 

 

ਯੱਯਾ ਯੁੱਧ ਸਰਸਾ ਕੋਲ ਮੱਵਚਆ,  

ਕਈ ਲਿੰਘ 'ਗੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ। 

 

ਰਾਰਾ ਰੁੜਹ ਗਏ ਸਰਸਾ ਵ ਚ ਕਈ, 

ਸਭ ਵ ਛੜ ਵਗਆ ਪਰ ਾਰ। 

 

ਲੱਲਾ ਲੋਭੀ ਗਿੰਗੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ,  

ਹੁਣ ਵਦੱਤਾ ਲੋਹੜਾ ਮਾਰ। 

 

 ੱ ਾ  ੈਰ ਕਮਾਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ,  

ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਾਇਆ ਵਗਰਫਤਾਰ। 
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ੜਾੜਾ ਸਵੜਆ ਸੂਿਾ ਿੋਧ ਵ ਚ,  

ਿੜੇ ਕਰਗੇਾ ਅਵਤਆਚਾਰ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਕੇ ਵਨੱਕੇ ਮੋਵਢਆਂ,  

ਉੱਤੇ ਆ ਵਪਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰ। 

 

ਿੱਵਚਓ  ੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਰ ਵਦਉ,  

'ਰਟੌਲ' ਵਨੱਕੀਆਂ ਵਜਿੰਦਾਂ  ਾਰ। 
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੮. ਵਸੱਖ ਵ ਰਸੇ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਜਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 

 

ਐੜਾ ਅਿੰਵਮਰਤਸਰ ਵਸੱਖੀ ਦਾ ਵਦਲ ਵਜੱਥੇ, 

ਵਸੱਖ ਵਮਸਲਾਂ ਘੜਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ। 

 

ਅਿੰਵਮਰਤ  ੇਲ ੇਦਾ ਈੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜਹ ਲਉ, 

ਸੱਸਾ ਸਵਤਸਿੰਗਤ ਸੁਿਾਾ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜਹ ਲਉ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕੱਕਾ ਕਕਾਰ ਪਿੰਜੇ, 

ਖੱਖਾ ਖਿੰਡਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਗਰੁਧਾਮ ਪੜਹ ਲਉ। 
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ਘੱਘਾ ਘੋੜ ਸ ਾਰ ਗਰੁਵਸੱਖ ਸੋਹਣੇ, 

ਙਿੰਙਾਂ ਕਿੰਙਣ ਦੋ ਿਾਲ ਗੋਵਿਿੰਦ ਜੀ ਦੇ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰੌ ਸਾਵਹਿ, ਛੱਛਾ ਛਤਰ ਪੜਹ ਲਉ, 

ਜੱਜਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਨਾਲ ਗੋਵਿਿੰਦ ਜੀ ਦੇ। 

 

 

ਝੱਝਾ ਝਾੜੂ ਤੇ ਞਿੰਞਾ ਉਹ ਮੁਿੰਞ ਵਜਸਨੂੰ, 

ਵਸੱਖ ਸਾਧੂ ਉਦਾਸੀ ਵਨੱਤ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੋਕਰੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਸੀਸ ਉਤ,ੇ 

ਵਜਹੜੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। 
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ਠੱਠਾ ਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਿੁਰਜ ਸਰਹਿੰਦ  ਾਲਾ, 

ਡੱਡਾ ਵਡਉੜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਿਾਰ  ਾਲੀ। 

 

ਢੱਢਾ ਢਾਲ ਵਲਆਂਦੀ ਜੋ ਲਾਲ ਵਸਿੰਘ ਨ,ੇ 

ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਵਲਉ ਉਹਦੇ ਹਿੰਕਾਰ  ਾਲੀ। 

 

 

ਣਾਣਾ ਨਾਗਣੀ ਿਰਛਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋੇਂ ਲੈ, 

ਿਵਚੱਤਰ ਵਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਮੋੜ ਵਦੱਤਾ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੀਰ ਪਿੰਜ ਿਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਮਲੇ ਵਜਹੜੇ, 

ਮਾਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੇਤੋੜ ਵਦੱਤਾ। 
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ਥੱਥਾ ਥੜਹਾ ਸਾਵਹਿ ਨੌ ੇੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 

ਦੱਦਾ ਦਰ ਦਸ ਿੰਧ ਦਰਿਾਰ ਪੜਹੀਏ। 

 

ਧੱਧਾ ਧੇੌਂਸਾ ਤੇ ਨਿੰਨਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਸਾਵਹਿ, 

ਪੱਪਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਹੈ ਖਿੰਡੇ ਧਾਰ ਪੜਹੀਏ। 

 

 

ਫੱਫਾ ਫਤਵਹ ਿੁਲਾਈਏ ਤ ੇਫਤਵਹ ਪਾਈਏ, 

ਿੱਿਾ ਿਾਣੀ ਤੇ ਿਾਣਾ ਿਲੀਦਾਨ ਪੜਹੀਏ। 

 

ਭੱਭਾ ਭੱਥਾ ਤੇ ਮਿੰਮਾ ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਵਜਸਨੂੰ, 

ਚੁੱਕੀ ਵਫਰਦਾ ਘਨੱਈਆ ਮਹਾਨ ਪੜਹੀਏ। 
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ਯੱਯਾ ਯੋਧੇ ਤੇ ਰਾਰਾ ਰਿਾਿ ਕਹੀਏ, 

ਲੱਲਾ ਲਿੰਗਰ ਤੇ  ੱ ਾ ਵ ਦ ਾਨ ਪੜਹੀਏ। 

 

ੜਾੜਾ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਸੇ ਾ ਵਸਖਾਉਣ  ਾਲਾ, 

ਰਟੌਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪੜਹੀਏ। 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XxmnbMRiHak
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੯. ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ  ਦੀ  ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਓਸਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, 

ਐੜਾ ਅੱਜ ਜੋਗੇ ਵਜਸਨੇ ਸਾਹ ਵਦੱਤੇ। 

 

ਈੜੀ ਏਨੀਆਂ ਿਖਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 

ਸੱਸਾ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੀੇਂਹ  ਰਸਾ ਵਦੱਤ ੇ

 

ਹਾਹਾ ਹੱਦ ਨਾ ਉਸਦੀਆਂ ਰਵਹਮਤਾਂ ਦੀ, 

ਕੱਕਾ ਕਲਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਮਟਾ ਵਦੱਤ ੇ

 

ਖੱਖਾ ਵਖਮਾਂ ਅਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਤਾ ਕਰਕੇ, 

ਗੱਗਾ ਗਲ਼ ਲਾਇਆ ਵਗਲਹੇ ਵਮਟਾ ਵਦੱਤੇ। 
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ਘੱਘਾ ਘਾਟ ਨਾ ਕੋਈ  ੀ ਰਵਹਣ ਵਦੱਤੀ, 

ਙਿੰਙਾਂ ਮਿੰਙਣ ਤੇੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਈ ਦਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਚੱਚਾ ਵਚਿੰਤਾ ਵ ਅਰਥ, ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਵਦੱਤੀ, 

ਮਨ ਸ਼ੁਕਰ ਵ ਚ ਆਇਆ ਸੁਖ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। 

 

 

ਜੱਜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ, 

ਝੱਝਾ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਞਿੰਞਾ ਞਾਵਣਆ ਸੀ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਵਟਆ ਮਾਣ, ਠੱਠਾ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਂ', 

ਡੱਡਾ ਡੁੱਿਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਵਣਆ ਸੀ। 
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ਢੱਢਾ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀਆਂ, ਿੈਠ ਗਏ ਜਾਂ, 

ਣਾਣਾ ਕੌਣ ਸੀ ਵਜਿੰਨਹੇ ਪਛਾਵਣਆ ਸੀ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੱਤ ਵਛਨ ਆਇਆ, ਿਖਵਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ, 

ਥੱਥਾ ਥੱਵਕਆਂ, ਵਥਰ ਘਰ ਮਾਵਣਆ ਸੀ। 

 

 

ਦੱਦਾ ਵਦਲ ਸਾਡਾ, ਪਲ ਪਲ ਡੋਲਦਾ ਏ, 

ਵਕ ੇੇਂ ਏਸ ਨੂੰ ਧੱਧਾ ਧਰ ਾਸ ਹੋ ੇ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਵਨਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਜਪੀਏ, 

ਮਨ ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਨਰਾਸ ਹੋ ੇ। 
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ਪੱਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕ,ੇ 

ਫੱਫਾ ਵਫਕਰ ਫਾਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। 

 

ਿੱਿਾ ਿੋਲੀਏ ਿੁਰਾ ਨਾ ਿੋਲ ਮੁਖੇੋਂ, 

ਭੱਭਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਸੁਖ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ। 

 

 

ਮਿੰਮਾ ਮੇੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਿਹੁਤ ਔਖਾ, 

ਯੱਯਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਗਰ ਸੁੱਕਦੇ ਨ।ੇ 

 

ਰਾਰਾ ਰਤਾ ਨਾ ਡੋਲ ੇਈਮਾਨ ਸਾਡਾ, 

ਲੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਤੁਫਾਨ ਆਉੇਂਦੇ ਰਕੁਦੇ ਨ ੇ
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 ੱ ਾ  ਾਵਹਗੁਰੂ  ਾਵਹਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, 

ੜਾੜਾ ੜੜਕ ਦਾ ਅਿੰਦਰੋੇਂ ਨਾਸ ਹੁਿੰਦਾ। 

 

ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਰੁਮਖੁ ਿਣਾ ਵਦਿੰਦੇ, 

ਰਟੌਲ ਕਦੀ ਨਹੀੇਂ ਵਜਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁਿੰਦਾ । 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qZP9o8bIUvk
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੧੦. ਉਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਗੱਡੀ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਠ, ਐੜਾ ਅਿੰਵਮਰਤ  ੇਲੇ,  

ਈੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। 

 

ਸੱਸਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਦਾ,  

ਹਾਹਾ ਹੋ ਵਤਆਰ  ੀਵਰਆ। 

 

ਕੱਕਾ ਕਿੰਘੇ ਨਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ ਾਰ ਕੇ,  

ਿਿੰਨ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ 'ਤੇ । 

 

ਖੱਖਾ ਖੋਲਹ, ਵਪਉ ਦਾਦ ੇਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ,  

ਗੱਗਾ ਗੁਰਿਾਣੀ ਪੜਹ ਲੈ। 
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ਘੱਘਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ, 

ਖਾਲੀ ਙਿੰਙਾਂ ਿਿੰਦਗੀ ਵਿਨਾਂ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਤ ਜੋੜ ਕੇ, 

ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇਹ ਜਿੰਜਾਲ ਤੂਿੰ। 

 

ਜੱਜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਭੁਲਾ ੇ, ਝੱਝਾ ਝੂਠੇ,  

ਞਿੰਞਾ ਞਾਣੇ ਕੋਈ ਵ ਰਲਾ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟਦਾ ਮਾਣ ਉਸ  ੇਲੇ,  

ਲੱਗ ਜਾਣ ਠੱਠਾ ਠੋਕਰਾਂ। 

 

ਡੱਡਾ ਡਟ ਕ ੇਕਮਾਈ ਕਰ ਸੱਚ ਦੀ, 

ਢੱਢਾ ਢਰੇੀ ਢਾਹ ਨਾ ਿਵਹ ਜਾਈੇਂ। 
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ਣਾਣਾ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਮਰ ਤੱਤਾ ਤੇਰੀ, 

ਥੱਥਾ ਥੋੜਹੀ ਿਾਕੀ ਰਵਹ ਗਈ । 

 

ਦੱਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਊ ਧੱਧਾ ਧਰਤੀ, 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕਰਮ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਪੱਪਾ ਪ ੇ ਨਾ ਵਪਛੇੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ, 

ਫੱਫਾ ਫੜਹ ਨੇਕ ਰਸਤਾ। 

 

ਿੱਿਾ ਿਚ ਕ ੇਰਹੀੇਂ ਤੂਿੰ ਹਿੰਕਾਰ ਤੇੋਂ, 

ਿੁਰੇ ਿੋਲ ਿੋਲੀੇਂ ਨਾ ਮੁੱਖੇੋਂ। 

 

ਭੱਭਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਗਰੁਾਂ ਦ ੇਨੂੰ ਮਿੰਨ ਕੇ, 

ਮਿੰਮਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋੇਂ ਨਾ ਡਰੀੇਂ। 
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ਯੱਯਾ ਯੋਵਧਆਂ ਦੇ  ਾਂਗ ਰਾਰਾ ਰਣ 'ਚ, 

ਲੱਲਾ ਲਲਕਾਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ। 

 

 ੱ ਾ  ੈਰੀਆਂ ਦੇ ੜਾੜਾ ਗੜਹ ਤੋੜ ਦੇਹ, 

ਸਵਤਗੁਰੂ ਕਰੇ ਰਵਖਆ, 

 

ਤੇਰੀ ! ਤੇਰੀ !!!!! 

ਜਾਗ ਪਏ ਰਟੌਲ ਨੀੇਂਦ ਚੋੇਂ, ਕੌਮ ਮੇਰੀ । 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WsDZbZjoOl8
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੧੧. ਅਮਨ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 

( ਛਿੰਦ-ਝੋਕ ) 

 

ਊੜਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਅੱਗੇ, ਐੜਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। 

ਈੜੀ ਇਕ ਤਰੇੀ ਸੱਸਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। 

ਹਾਹਾ ਹਰ ਵਦਲ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਨ ਾਸ ਹੈ। 

 

ਕੱਕਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਾ ਵਦੱਸੇ ਖੱਖਾ ਸਦ ਖੈਰ ਕਰੀੇਂ 

ਗੱਗਾ ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕ ੇਰਹੀਏ, ਘੱਘਾ ਘੱਟ  ੈਰ ਕਰੀੇਂ। 

ਆਪਣੀ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਵ ਚੇੋਂ..... 
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ਙਿੰਙਾਂ ਸਿੰਙਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਪਾਪਾਂ ਤੇੋਂ ਪੈ ਜਾ ੇ । 

ਚੱਚਾ ਚਰੋੀ, ਛੱਛਾ ਛਲ ਭਰੋਾ ਨਾ ਰਵਹ ਜਾ ੇ। 

ਜੱਜਾ ਜਏੂਿਾਜ਼  ੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਵਹ ਜਾ ੇ। 

 

 

ਝੱਝਾ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਞਿੰਞਾ ਰਿੰਜ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਵਰਸ਼ਤੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤ ੇਭਖੀਏ ਨਾ। 

ਮਰਨਾ ਹੈ ਆਖਰ ਸਭਨੇ..... 
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ਠੱਠਾ ਠਿੰਡ ਰੱਖ  ਰਤਾਕੇ, ਡੱਡਾ ਕੋਈ ਡਰਾ ੇ ਨਾਂ। 

ਢੱਢਾ ਢਾਹੁਣ ਕੋਈ ਹਰੀ, ਮਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ੇ ਨਾ। 

ਣਾਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਕਸੇ ਨੂੰ, ਤੱਤਾ ਤਪਾ  ੇਨਾ। 

 

 

ਥੱਥਾ ਥੋੜਹੀ ਵਜਹੀ ਗੱਲੇੋਂ, ਦੱਦਾ ਵਦਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾਂ। 

ਧੱਧਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੰਨਾ,  ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਨਾ। 

ਰੱਖ ਲੈ ਇਹ ਜਗਤ ਜਲਿੰਦਾ..... 
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ਪੱਪਾ ਪਾੜੇ ਵਮਟ ਜਾ ਣ, ਫੱਫਾ ਕੱਟ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। 

ਿੱਿਾ ਿਵਹਣਾ ਆ ਜਾ ੇ, ਰਲ਼ ਭੱਭਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। 

ਮਿੰਮਾ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾ ੇ, ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। 

 

ਰਾਰਾ ਰੱਖ ਵਪਆਰ ਿਣਾਕੇ, ਲੱਲਾ ਲੜ ਮਰੀਏ ਨਾਂ। 

 ੱ ਾ  ਰਤਾਉ ੜਾੜਾ, ਭੈੜਾ ਕਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ। 

ਕਰਦਾ ਰਟੌਲ ਅਰਜੋਈਆਂ..... 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r4KPTdbCXOA
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੧੨. ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਕੋਰੜਾ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਠ ਸਾਂਭ ਵਜ਼ਿੰਮੇ ਾਰੀ  ੀਵਰਆ। 

ਐੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਆਰੀ  ੀਵਰਆ। 

 

ਈੜੀ ਏਥੇ ਖੇਤ ਤਾਂਈ  ਾੜ ਖਾ ਰਹੀ। 

ਸੱਸਾ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀੇਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। 

 

ਹਾਹਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦਾ ਕਵਹਰ ਹੈ। 

ਕੱਕਾ ਕੋਈ ਿਵਚਆ ਨਾ ਵਪਿੰਡ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ। 

 

ਖੱਖਾ ਕੀਤ ੇਖੋਖਲੇ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। 

ਗੱਗਾ ਕਰ 'ਤੇ ਗਰਕ  ੀਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। 
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ਘੱਘਾ ਘੁਣ  ਾਂਗ ਖਾ ਵਗਆ ਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ। 

ਙਿੰਙੇੇਂ  ਾਂਙ ਖਾਲੀ ਕਰ ਵਗਆ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ । 

 

ਚੱਚਾ ਚਿੰਦ ਚਾੜਹ ਵਦੱਤਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। 

ਛੱਛਾ ਛਿੰਦ ਵਲਖੇ ਗਿੰਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ। 

 

ਜੱਜਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਅੱਜ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। 

ਝੱਝਾ ਝੜੀ ਗਾਲਹਾਂ ਜੇਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਉੇਂਞ ਵਰਹਾ ਨਹੀੇਂ ਤੂਿੰ ਕਦੀ ਡਰ ਕ।ੇ 

ਟੈੇਂਕਾ ਟਰੁੇੇਂ ਕਾਹਤੇੋਂ ਧੌਣ ਨੀ ੀੇਂ ਕਰ ਕੇ। 

 

ਠੱਠਾ ਠੱਗ ਵਲਆ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 

ਡੱਡਾ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਖੂਨ ਜਕੋਾਂ ਨੇ। 
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ਢੱਢਾ ਢਰੇੀ ਢਾਹ ਕੇ ਰਖ ਾਲੇ ਿਵਹ ਗਏ। 

ਣਾਣਾ ਹੁਣ ਟਾਂ ੇੇਂ ਟਾ ੇੇਂ ਿਚੇ ਰਵਹ ਗਏ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਨਗਹਾ ਮਾਰ ਕੇ। 

ਿੈਠ ਗਏ ਵਸਆਣੇ ਥੱਥਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ। 

 

ਦੱਦਾ ਦੈੇਂਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀੇਂ ਕਾਿੂ ਆ ਵਰਹਾ। 

ਧੱਧਾ  ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਵਰਹਾ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਵਨੱਤ  ੇਖੀ ਦ ੇਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ। 

ਪੱਪਾ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਰਲਾਪ ਕਰਦੇ। 

 

ਫੱਫਾ ਵਫੱਕਾ ਰਿੰਗ ਪੈ ਵਗਆ ਪਿੰਜਾਿ ਦਾ। 

ਿੱਿਾ ਿੇੜਾ ਗਰਵਕਆ ਹੈ ਛੇ ੇੇਂ ਆਿ ਦਾ। 
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ਭੱਭਾ ਭੈੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇੋਂ ਹਾਲ ਹੋ ਵਗਆ। 

ਮਿੰਮਾ ਮਰਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸ ਾਲ ਹੋ ਵਗਆ 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਰ ਯਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੇ। 

ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਸ਼ਆਂ 'ਚ ਰਾਰਾ ਰੋੜਹਦੇ। 

 

ਲੱਲਾ ਲਹੂ ਵਭੱਜੇ ਮਰੇੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈ। 

 ੱ ਾ ਵ ਚ  ੈਣਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈ। 

 

ੜਾੜਾ ਚੌੜੇ ਸੀਵਨਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇੈਂ ਕਰਨਾ। 

ਡੁੱਿ ਜੇ ਵਪਆਲੇ 'ਚ ਰਟੌਲ ਮਰਨਾ। 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YRTKiQqX15Q
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੧੩. ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਲਵਹਰੀਆ ) 

 

 

ਊੜਾ ਉੱਖਲੀਆਂ ਨਾ ਐੜਾ ਅਟਰੇਨਾ। 

ਈੜੀ ਈੇਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਫਰੇ ਨਾ। 

ਸੱਸਾ ਸੱਥ ਨੇ  ੀ ਰਵਹਣਾ ਿਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ। 

 

ਹਾਹਾ ਹਲ਼ ਤ ੇਪਿੰਜਾਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਊੇਂ ਲੱਭਦੇ। 

ਕੱਕਾ ਕਾੜਹਨਾ ਤੇ ਕੁੱਜਾ ਘਰ ਨਹੀਊੇਂ ਫੱਿਦੇ। 
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ਖੱਖਾ ਵਖੱਦੋ ਖੂਿੰਡੀ ਖੇਡਣੀ  ੀ ਛੱਡ 'ਤੀ। 

ਗੱਗਾ ਗਾਗਰ  ੀ ਘਘਾ ਘਰੇੋਂ ਕੱਢ 'ਤੀ । 

ਙਿੰਙਾਂ ਅਿੰਙਣ ਚ ਖੜੀ ਵਨਿੰਮ  ੱਢ 'ਤੀ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਛੱਛਾ ਛਿੰਨਾ ਿੇਿੇ ਲੱਭਦੀ। 

ਜੱਜਾ ਜਾਗੋ  ੱਲ  ੇਖੋ ਝੱਝਾ ਝੂਠੀ ਲੱਗਦੀ। 

 

 

ਞਿੰਞਾ ਵਤਰਿੰਞਣਾਂ ਤੇ ਟੈੇਂਕਾ ਵਟਿੰਡਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ। 

ਠੱਠਾ ਠਿੰਡੀ ਡੱਡਾ ਵਡਉੜੀ ਤੇ ਿਰੂਹਾਂ ਦੀ। 

ਢੱਢਾ ਢਾਵਰਆਂ ਤ ੇਵਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦੀ। 

 

ਣਾਣਾ ਪੂਣੀਆਂ ਦੀ ਰਵਹ'ਗੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। 

ਤੱਤਾ ਤੱਕਲੇ ਦਾ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। 
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ਥੱਥਾ ਵਥਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮੱਖਣੀ ਨਾਂ' ਹੋਣ ਨਾਂ। 

ਦੱਦਾ ਦੋਹਤੇ ਪੋਤੇ ਆਣ ਕ ੇ ੀ ਖੋਹਣ ਨਾ। 

ਧੱਧਾ ਧਾਰਾਂ ਕੌਣ ਕੱਢੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਣ ਨਾਂ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨੇਤਰੇ ਮਧਾਣੀ ਦੀ  ੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। 

ਪੱਪਾ ਪੁੜ ਚੱਕੀ  ਾਲ ੇਸਕੇ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਾ 

 

 

ਫੱਫਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਿੱਿਾ ਿਾਰਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ। 

ਭੱਭਾ ਭੁਲ 'ਗ ੇਵਲਆਉਣਾ ਖੂਹ ਤੇੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, 

ਮਿੰਮਾ ਮੁੱਖ ਵ ਚੇੋਂ ਪੜਹੀ ਜਾਣਾ ਿਾਣੀ ਨੂੰ। 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਰ  ੱਲ ਵਚੱਤ, ਹੱਥ ਕਾਰ  ੱਲ ਨਹੀੇਂ। 

ਕੋਈ  ੇਖਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਭਆਚਾਰ  ੱਲ ਨਹੀੇਂ। 
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ਰਾਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ੇ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆ। 

ਲੱਲਾ ਲੱਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼  ੀਜ਼ੇ ਆ। 

 ੱ ਾ  ੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨ ਪਾੜ ਡੀਜੇ ਆ। 

 

ੜਾੜਾ ਪੜਛੱਤੀ ਉਤ ੇਕੁਝ  ੀ 'ਨਹੀੇਂ ਟਿੰਵਗਆ। 

ਪਾਣੀ ਮੁੜੇ ਨਾ ਰਟੌਲ ਪੱਤਣਾਂ ਤੋੇਂ ਲਿੰਵਘਆ। 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KkkxQ3pgTuc
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੧੪. ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਚੌਪਈ ) 

 

ਊੜਾ ਊਚ ਅਪਾਰ ਿੇਅਿੰਤ। 

ਐੜਾ ਆ ੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਿੰਤ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਓੇਂਕਾਰ ਵ ਧਾਤੇ। 

ਸੱਸਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦਾਤੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ। 

ਕੱਕਾ ਕਰੀਏ ਵਕਸਦੀ ਪੂਜਾ। 

 

ਖੱਖਾ ਖਾਈਏ ਪਦਾਰਥ ਤਰੇੇ। 

ਗੱਗਾ ਗਵਹਰ ਗਿੰਭੀਰ  ਡਰੇੇ। 
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ਘੱਘਾ ਘਰ ਿੈਠੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। 

ਙਿੰਙਾਂ ਮਿੰਙਣ ਵਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉ। 

ਛੱਛਾ ਛਲਹ ਤੇ ਕਪਟ ਮੁਕਾਉ। 

 

ਜੱਜਾ ਜੱਗ ਵ ਚ ਵਨਰਮਲ ਰਹੀਏ। 

ਝੱਝਾ ਝੂਠ ਨ ਮੁਖੇੋਂ ਕਹੀਏ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਰਿੰਜ ਨ ਭੋਰਾ ਕਰੀਏ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੇਢਾ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰੀਏ। 

 

ਠੱਠਾ ਠਿੰਡ ਸਦਾ  ਰਤਾਉ। 

ਡੱਡਾ ਡਰ ਭੈ ਦੂਰ ਭਜਾਉ। 
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ਢੱਢਾ ਢਵਹ ਪਏ ਤਰੇੇ ਦੁਆਰੇ। 

ਣਾਣਾ ਗੁਣੀ ਵਨਧਾਨ ਵਪਆਰੇ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੇਰਾ ਹ ੈਭਰ ਾਸਾ। 

ਥੱਥਾ ਵਥਰ ਘਰ ਕਰ ਵਦਉ  ਾਸਾ। 

 

ਦੱਦਾ ਦਾਤੇ ਅਿੰਤਰਜਾਮੀ । 

ਧੱਧਾ ਧਰਤ ਅਿੰਿਰ ਦ ੇਸੁਆਮੀ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪੀਏ। 

ਪੱਪਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਖਪੀਏ। 

 

ਫੱਫਾ ਵਫਰ ਵਫਰ ਚੇਤਾ ਆ ੇ, 

ਿੱਿਾ ਿਾਣੀ ਵਹਰਦਾ ਗਾ ੇ। 
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ਭੱਭਾ ਭਾਣਾ ਮਿੰਨੀਏ ਤੇਰਾ। 

ਮਿੰਮਾ ਵਮਟ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਨ ਭੁੱਲ ੇਤੇਰੀ। 

ਰਾਰਾ ਰੀਝ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ । 

 

ਲੱਲਾ ਵਲ  ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਜਾ ੇ। 

 ੱ ਾ  ਾਵਹਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਗਾ ੇ। 

 

ੜਾੜਾ ਜੁੜ ੇਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। 

ਮਿੰਦਾ ਿੋਲ ਰਟੌਲ ਨਾ ਕਹੀਏ। 

      

https://www.youtube.com/watch?v=Gf-KbrU70Ys


pMjwbI nwl ipAwr kro  hr bolI dw siqkwr kro 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ| ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟਲੌ                                                          ਤਤਕਰਾ  

੧੫. ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਚੌਪਈ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਠ ਸ ੇਰੇ ਤੜਹਕੇ। 

ਐੜਾ ਅਰਸ਼ੀ ਿਾਣੀ ਪੜਹ ਕੇ। 

 

ਈੜੀ ਇਕ ਓੇਂਕਾਰ ਵਧਆ ਲੈ। 

ਸੱਸਾ ਵਸਮਰਨ ਵ ਚ ਮਨ ਲਾ ਲੈ। 

 

ਹਾਹਾ ਹਰ ਦਮ ਨਾਮ ਵਧਆ ੀੇਂ। 

ਕੱਕਾ ਕਲਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਮਟਾ ੀੇਂ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ  ਿੰਡ ਚੁਫੇਰੇ। 

ਗੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹ ੈਤੇਰੇ। 



pMjwbI nwl ipAwr kro  hr bolI dw siqkwr kro 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ| ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟਲੌ                                                          ਤਤਕਰਾ  

ਘੱਘਾ ਘਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਾ ੀੇਂ। 

ਙਿੰਙਾਂ ਮਿੰਙਣ ਤੇੋਂ ਕਤਰਾ ੀੇਂ। 

 

ਚੱਚਾ ਚੌਧਰ ਮੱਲ ਨਹੀੇਂ ਿਵਹਣਾ। 

ਛੱਛਾ ਛੁਪ ਕੇ ਚਿੰਗਾ ਰਵਹਣਾ। 

 

ਜੱਜਾ ਜੋੜ ੇਸਿੰਗਤ ਉਤਾਰੇ। 

ਝੱਝਾ ਝਾੜੀ ਜਾਹ ਵਪਆਰੇ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞੀ ਦੇਹ ਡਰਾਉਣੀ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟਵਹਲ ਜੇ ਨਹੀੇਂ ਕਮਾਉਣੀ। 

 

ਠੱਠਾ ਠੱਗ ਲ ੇ ਨਾਂ ਮਾਇਆ। 

ਡੱਡਾ ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਆਇਆ। 
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ਢੱਢਾ ਢਵਹ ਪੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। 

ਣਾਣਾ ਕੌਣ ਹੋਰ ਜੋ ਤਾਰੇ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੁਰੋ ਗਰੁਾਂ ਦੇ ਆਖੇ। 

ਥੱਥਾ ਵਥੜਕਵਦਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ। 

 

ਦੱਦਾ ਵਦਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਦਲਾਸਾ। 

ਧੱਧਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਧਰ ਾਸਾ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਫਰੁਮਾਉੇਂਦੇ। 

ਪੱਪਾ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉੇਂਦੇ। 

 

ਫੱਫਾ ਫਾਹੀਆਂ ਸੱਭੇ ਤੋੜਨ। 

ਿੱਿਾ ਿੁਰੇ ਕਿੰਮਾਂ ਤੋੇਂ ਹੋੜਨ। 
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ਭੱਭਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭੇਦ ਵਮਟਾਉੇਂਦੇ। 

ਮਿੰਮਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਉੇਂਦੇ। 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉੇਂਦ ੇਿਾਣੀ। 

ਰਾਰਾ ਰੱਵਜਆ ਜਾਇ ਪਰਾਣੀ। 

 

ਲੱਲਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸਾਹੀਆਂ। 

 ੱ ਾ  ੱਡੀਆਂ ਸਭ  ਵਡਆਈਆਂ। 

 

ੜਾੜਾ ਿੇ ਓੜਕ ਸੁਖ ਵਮਲਦੇ। 

ਹੋਣ ਰਟੌਲ ਖਤਮ ਗ਼ਮ ਵਦਲ ਦੇ । 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pb5ET8F9c9s
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੧੬. ਵਗਰਾ ਟ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਡਦੀ ਉੱਚਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਿੰਦਰ, 

ਐੜਾ ਆਉੇਂਦੀ ਹੈ  ੇ ਮੁਰਦਾਰ ਥੱਲੇ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਲ ਦਾ ਸੱਸਾ ਸੁਭਾਅ ਏਹੋ, 

ਿਿੰਦਾ ਦੱਵਿਆ, ਹਾਹਾ ਹਿੰਕਾਰ ਥੱਲੇ। 

 

ਕੱਕਾ ਕਾਮ ਿੋਧ ਨੇ ਝਿੰਵਿਆ ਏ, 

ਖੱਖਾ ਖਾ ਵਗਆ ਲੋਭ ਵਪਆਰ ਤਾਈੇਂ। 

 

ਗੱਗਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ, ਘੱਘਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਣ, 

ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨ,ੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤਾਂਈ। 
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ਙਿੰਙਾਂ ਸਿੰਙ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਏ, 

ਚੱਚਾ ਚਿੰਦ ਕੋਈ ਆਏ ਵਦਨ ਚੜਹ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੱਜਾ ਜਹਾਨ ਤਾਂਈ, 

ਕੋਈ ਡੁੱਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। 

 

 

ਝੱਝਾ ਝਗੜਦੇ  ਖੇੋ ਞਿੰਞਾ ਜਾਂਞੀਆਂ ਨੂੰ, 

ਚਾਿੀ ਕਾਰ ਦੀ ਦਾਜ ਵ ੱਚ ਮਿੰਗਦੇ ਨੇ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਵਟਆਂ ਵਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੌਹਰ ਖਾਤਰ, 

ਠੱਠਾ ਠੂਿੰਹੇੇਂ ਦੇ  ਾਂਗ ਡੱਡਾ ਡਿੰਗਦੇ ਨੇ। 
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ਢੱਢਾ ਵਢੱਡ  ੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ  ਾਂਗ ਹੋ ਗਏ, 

ਣਾਣਾ ਊਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭਰਨ  ਾਲੇ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਨਾ ਵਦਸਣ ਭੁੱਖੇ, 

ਥੱਥਾ ਥੱਪੜ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਰਨ  ਾਲੇ। 

 

 

ਦੱਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਕਰਦੀ ਵਦਖਾਵ ਆਂ ਨੂੰ, 

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ, ਨਿੰਨਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। 

 

ਪੱਪਾ ਪੜਦਾ ਵਫਰ ਪਾਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ, 

ਝੂਠੀ ਸਹੁਿੰ ਨੂੰ ਚੜਹਨ ਗੁਰਧਾਮ ਉੱਤੇ। 
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ਫੱਫਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ, ਿੱਿਾ ਿਿੰਵਦਆਂ ਵ ੱਚ, 

ਭੱਭਾ ਭਲੇ ਦਾ ਮਿੰਮਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦ ੇਨੇ। 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, 

ਰਾਰਾ ਰੱਜਣਾ ਆਪਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। 

 

ਲੱਲਾ ਲਹੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਫੈਦ ਹਇੋਆ, 

 ੱ ਾ  ੇਖੀਦੀ ਲਾਲੀ ਪਰ ਵਚਹਵਰਆਂ 'ਤੇ। 

 

ੜਾੜਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀੇਂ ਰਟੌਲ ਡੱਕਾ, 

ਵਨਗਾ ਰੱਖੀ ਿਾਂਤੀ ਦੇ ਵਸਹਵਰਆਂ 'ਤੇ।                     
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੧੭. ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਦਮੀ ਹੋਣ ਜੋ ਮਰਦ ਲਕੋੋ, 

ਐੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੇੈਂਦੇ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, 

ਸੱਸਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੋਚ ਤ ੇਠਾਣ ਲੇੈਂਦੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੇੌਂਸਲੇ ਤਾਈੇਂ ਕੱਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, 

ਖੱਖਾ ਖੜਹ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਲੈੇਂਦੇ। 

 

ਗੱਗਾ ਵਗਲਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕ ੇਤੇ, 

ਘੱਘਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਜਾਣ ਲੈੇਂਦੇ। 
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ਙਿੰਙਾਂ ਮਿੰਙਣਾ ਕਿੰਮ ਹੈ ਮਿੰਗਵਤਆਂ ਦਾ, 

ਚੱਚਾ ਚਰੋੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੁਿੰਦਾ। 

 

ਛੱਛਾ ਛਲਹ  ੀ ਸਰੂਮੇ ਨਹੀੇਂ ਕਰਦੇ, 

ਜੱਜਾ ਵਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਹਾਂ ਵ ਚ ਜੋਰ ਹੁਿੰਦਾ। 

 

 

ਝੱਝਾ ਝਕਣ ਨ ਮੌਤ ਵ ਆਹੁਣ  ੇਲੇ, 

ਞਿੰਞਾ ਜਿੰਞੇ ਉਹ ਹੱਸਕੇ ਚੜਹ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਧੇ, 

ਜਾ ਕੇ  ੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵ ੱਚ  ੜ ਜਾਂਦੇ। 
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ਠੱਠਾ ਵਠੱਠ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, 

ਡੱਡਾ ਡਟ ਕ,ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਢੱਢਾ ਢਾਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਹੇੌਂਸਲੇ ਨੂੰ, 

ਣਾਣਾ ਹੋਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ  ੀ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। 

 

 

 

ਤੱਤਾ ਤੀਰਾਂ ਤਲ ਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ, 

ਥੱਥਾ ਥਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਦੱਦਾ ਵਦਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਹ ਅਮਨ  ਾਲੇ, 

ਧੱਧਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਜੱਥੇ ਉਹ  ੀਰ ਜਾਂਦ।ੇ 
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ਨਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵਹਿੰਦਾ, 

ਪੱਪਾ ਪੱਗ ਜ ੋਰੱਖਣ ਿੇਦਾਗ ਸੂਰੇ। 

 

ਫੱਫਾ ਫਤਵਹ  ੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਿੰਮਦੀ ਏ, 

ਿੱਿਾ ਿਣਾਉੇਂਦੇ ਨੇ ਖਦੁ, ਭੱਭਾ ਭਾਗ ਸਰੂੇ। 

 

 

ਮਿੰਮਾ ਮੌਤ ਵਖਡਾ ੀ, ਯੱਯਾ ਯੋਵਧਆਂ ਦੀ, 

ਗਾਉੇਂਦੇ ਅਣਖ ਦਾ ਸਦਾ ਰਾਰਾ ਰਾਗ ਸੂਰੇ। 

 

ਲੱਲਾ ਲਹੂ ਨਹੀੇਂ ਡੁੱਲਾ ਵ ਅਰਥ ਜਾਂਦਾ, 

ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਸੂਰੇ। 
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 ੱ ਾ  ੱਸਦੀ  ੇਖ ਲਉ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ, 

ਸੂਰਿੀਰਾਂ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਿਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ। 

 

ੜਾੜਾ ਵਜਹੜੇ ਰਟੌਲ ਜਹਾਨ ਵ ਚੇੋਂ, 

ਹੱਥੀੇਂ ਗਏ ਨੇ ਵਜਿੰਦੜੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ। 
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੧੮. ਉੱਚੇ ਦਰ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਦੋਤਾਰਾ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਉਸਦਾ, ਐੜਾ ਆਲਮ ਸਾਰਾ ਸੇ ੇ । 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਜੋ, ਸੱਸਾ ਸੋਈ ਸਈੋ ਦੇ ੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਹਵਰ ਨਾਮ ਵਮਲੇ, ਕੱਕਾ ਕਾਮ ਿੋਧ ਵਮਟਾ ੇ। 

ਖੱਖਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਅੱਖਾਂ, ਗੱਗਾ ਵਗਆਨ ਦਾ ਅਿੰਜਨ ਪਾ ੇ। 

 

  ਘੱਘਾ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ, ਙਿੰਙਾਂ ਮਿੰਙਣਾਂ ਨਹੀੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉੇਂਦਾ। 

ਚੱਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋਹਣੇ, ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਿਿੰਦਾ ਭਾਉੇਂਦਾ। 
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ਜੱਜਾ ਜਾਣ ਨਾ ਜ ੋਛੱਡ ਕੇ, ਝੱਝਾ ਵਝੜਕਾਂ ਜੋ ਜਰ ਲੈੇਂਦੇ। 

ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞੀ ਝਲ਼ੋੀ ਨੂੰ,  ਅਰਸ਼ੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੇੈਂਦੇ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟਲ਼ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਠੱਠਾ ਠਰ ਜਾਣ ਵਹਰਦੇ ਸੜਦੇ। 

ਡੱਡਾ ਡਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨ,ੇ ਢੱਢਾ ਢੱਕੇ  ਾਵਹਗੁਰੂ ਪੜਦੇ। 

 

ਣਾਣਾ ਗੁਣ ਕੌਣ ਵਗਣ,ੇ ਤੱਤਾ ਤੁੱਛ ਿੁੱਧੀ ਹੈ ਮਰੇੀ। 

ਥੱਥਾ ਥੱਕ ਵਸੱਧ ਗਏ, ਕਵਹਿੰਦੇ ਥਾਹ ਨਹੀੇਂ ਪੇੈਂਦੀ ਤੇਰੀ। 

 

ਦੱਦਾ ਵਦਨ ਰਾਤ ਿਣੇ,  ਧੱਧਾ ਧਰਮਸਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ । 

ਨਿੰਨਾ ਨਰ ਨਾਰ ਿਣੇ, ਪੱਪਾ ਪਰਭੂ ਦੀ ਕਦੁਰਵਤ  ਰਤੀ। 



pMjwbI nwl ipAwr kro  hr bolI dw siqkwr kro 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ| ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟਲੌ                                                          ਤਤਕਰਾ  

ਫੱਫਾ ਫਲ਼ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਿੱਿਾ ਿੈਠਾ ਦੇ ੇ ਆਪੇ। 

ਭੱਭਾ ਭਾਣੇ ਵ ਚ ਉਸਦੇ, ਿਿੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੁਿੰਦੀ ਜਾਪੇ। 

 

ਮਿੰਮਾ ਮਰਣਾ ਤੇ ਜਿੰਮਣਾ, ਯੱਯਾ ਯੁਗਾਂ ਤੇੋਂ ਹੁਿੰਦਾ ਆਇਆ। 

ਰਾਰਾ ਰਿੰਗ ਿਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਲੱਲਾ ਲੱਗੇ ਉਸਦਾ ਲਾਇਆ। 

 

 ੱ ਾ ਵ ੱਚ ਵ ਕਾਰਾਂ ਦ,ੇ ੜਾੜਾ ਸੜ ਗਈ ਕੁੱਲ ਲਕੁਾਈ। 

ਰਟੌਲ ਜਗਤ ਜਲਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਵਤਗੁਰ ਜਾਣ ਠਿੰਡ  ਰਤਾਈ। 
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੧੯. ਜੀ ਨ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਚੌਪਈ ) 

 

 

ਊੜਾ ਉਸਤਤ ਉਸਦੀ ਗਾਈਏ। 

ਐੜਾ ਅੱਠੇ ਪਵਹਰ ਵਧਆਈਏ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਚੱਤ ਹੋਕੇ। 

ਸੱਸਾ ਸਰੁਤ ਵ ੱਚ ਸ਼ਿਦ ਪਰੋ ਕੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਵਹਰਦਾ ਹਰ ਜਸ ਮਿੰਗੇ । 

ਕੱਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਚਿੰਗੇ। 
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ਖੱਖਾ ਖੁਦ ਖੱਟੀਏ ਤੇ ਖਾਈਏ। 

ਗੱਗਾ ਗਰੀਿ ਦ ੇਮੂਿੰਹ ਵ ਚ ਪਾਈਏ। 

 

ਘੱਘਾ ਘਰ ਵ ਚ ਿਰਕਤ ਆ ੇ। 

ਙਿੰਙਾਂ ਅਿੰਙਣ ਸੋਭਾ ਪਾ ੇ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਾਰੇ ਵਮਲਣ ਪਦਾਰਥ। 

ਛੱਛਾ ਛੱਡੀਏ ਸਭ ਸ ਾਰਥ । 

 

ਜੱਜਾ ਜਦੇੋਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰੀਏ। 

ਝੱਝਾ ਝੂਰ ਝੂਰ ਨਾ ਮਰੀਏ। 
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ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞੇ ਘਰ ਪਰਾਹੁਣਾ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟਵਹਲ ਵਿਨਾਂ ਜਗ ਆਉਣਾ। 

 

ਠੱਠਾ ਠੇਸ ਨਾ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। 

ਡੱਡਾ ਡਰੀਏ ਨਾ ਡਰਾਈਏ। 

 

ਢੱਢਾ ਢਲ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਾਣੀ। 

ਣਾਣਾ ਮੁੱਕਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। 

 

ਤੱਤਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪਣ ਵ ਕਾਰੀ। 

ਥੱਥਾ ਵਥਰ ਘਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। 
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ਦੱਦਾ ਦਰ ਦਰ ਵਫਰਦੇ ਪਾਜੀ। 

ਧੱਧਾ ਵਧਰ ਵਧਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਉੱਚਾ। 

ਪੱਪਾ ਪਾਕ ਪਵ ੱਤਰ ਸੁੱਚਾ। 

 

ਫੱਫਾ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਮੁਰਗਾਈ, 

ਿੱਿਾ ਿਾਿੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। 

 

ਭੱਭਾ ਭਰ ਭਰ ਪਰੇਮ ਵਪਆਲੇ। 

ਮਿੰਮਾ ਮਨ ਪੀੇਂਦੇ ਮਤ ਾਲੇ। 
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ਯੱਯਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟ ਝੱਟ ਜਾ ੇ। 

ਰਾਰਾ ਰਾਜ ਹਲੇਮੀ ਆ ੇ। 

 

ਲੱਲਾ ਲਾਲੋ  ੀ ਸਖੁ ਪਾਉੇਂਦੇ। 

 ੱ ਾ  ਜਦ ਵ ੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉੇਂਦੇ। 

 

ੜਾੜਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਨੇ ਰਵਹਣਾ। 

ਕੋਟ ਰਟੌਲ ਕੂੜ ਦਾ ਢਵਹਣਾ। 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D0dd3lNEdFs
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੨੦. ਪਦਾਰਥ ਾਦ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਕਮਾਨੀ ) 

 

 ਊੜਾ ਉੁਲਟੇ ਆਏ ਜ਼ਮਾਨੇ,  

 ਐੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਵਿਗਾਨੇ, 

 ਈੜੀ ਇਲਮ ਵਿਨਾ ਅੱਜ ਦਾਨੇ, ਸੱਸਾ ਸਿਕ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 

 ਹਾਹਾ ਹਾਇ ਪੈਸਾ ਹਾਇ ਪੈਸਾ, ਕੱਕਾ ਕਕੂੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 

 

 

 ਖੱਖਾ ਖੂਨ ਹਇੋ ਅੱਜ ਵਚੱਟੇ,  

 ਭਿੰਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਗੱਗਾ ਵਗੱਟੇ, 

 ਘੱਘਾ ਘਰੇੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਸੱਟੇ, ਅੱਜ ਿਜ਼ੁਰਗ ਲੁਕਾਈ ਨੇ। 

 ਙਿੰਙਾਂ ਸਿੰਙ ਸ਼ਰਮ ਅੱਜ ਮੁੱਕੀ, ਲੜਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ। 
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 ਚੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਵ ਚ ਆ ਕ,ੇ  

 ਵਰਸ਼ਤੇ ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, 

 ਜੱਜਾ ਜਰੋ ਤੇ ਰੋਹਿ ਵ ਖਾ ਕੇ,ਝੱਝਾ ਝਠੂਾ ਹੱਸਦਾ ਈ। 

 ਞਿੰਞਾ ਕੁਿੰਞ ਉਤਾਰੀ ਨਾਗਾਂ, ਜ਼ਵਹਰ ਤਾਂ ਅਿੰਦਰ  ੱਸਦਾ ਈ। 
 

 

 ਟੈੇਂਕਾ ਟੱਿਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕੱਠੇ,  

 ਠੱਠਾ ਠੱਲ ਗਏ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ , 

 ਮਿੰਜੇ  ੱਖ  ੱਖ ਡੱਡਾ ਡੱਠੇ, ਿਾਪੂ ਮਰੇ 'ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ। 

 ਢੱਢਾ ਢਲੋ ੇਵਦਲ ਵ ਚ ਗਾਉੇਂਦ,ੇ ਚਾਿੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈਆਂ ਦ।ੇ 
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 ਣਾਣਾ ਕਾਣੀ  ਿੰਡ ਿਥੇਰੀ,  

 ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੱਤਾ ਤੇਰੀ, 

 ਥੱਥਾ ਥੱਕ ਸੋਚ ਗਈ ਮਰੇੀ, ਦੱਦਾ ਦੌਲਤ ਰੱਿ ਿਣੀ। 

 ਧੱਧਾ ਧੜੇਿਾਜ਼ੀ ਗੁਟ ਿਿੰਦੀ, ਨਿੰਨਾ ਨਰਕ ਸਿੱਿ ਿਣੀ। 
  

 

 

 ਪੱਪਾ ਪੜਹ ਵਲਖ ਖੂਹ ਵ ਚ ਪਾਇਆ, 

 ਫੱਫਾ ਫਾਹ ਲਏ ਚਿੰਦਰੀ ਮਾਇਆ। 

 ਿੱਿਾ ਿਚ ਕਈੋ ਵ ਰਲਾ ਪਾਇਆ, ਭੱਭਾ ਭੀੜ ਕਚਵਹਰੀਆਂ ਚ। 

 ਮਿੰਮਾ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦ ੇਮੋਹ ਨੇ, ਪਾ'ਤਾ ਸੋਚਾਂ ਗਵਹਰੀਆਂ ਚ। 
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 ਯੱਯਾ ਯਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਉੇਂਦੇ,  

 ਰਾਰਾ ਰੋਗ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਉੇਂਦੇ, 

 ਲੱਲਾ ਲਾਲਚ ਵ ਚ ਜਦ ਆਉੇਂਦੇ,  ੱ ਾ  ੈਰ ਕਮਾਉੇਂਦੇ ਨੇ। 

 ੜਾੜਾ ਚੌਵੜਆਂ ਸੀਵਨਆਂ  ਾਲੇ, ਹਿੰਝੂ ਪਏ  ਜਾਉੇਂਦੇ ਨੇ। 
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੨੧. ਵਕਰਤ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਲਵਹਰੀਆ ) 

 

 

 

 

 

ਊੜਾ ਉੱਠ ਤੂਿੰ ਪਿੰਜਾਿੀ  ੀਰਾ ਜਾਗ ਉਇ। 

ਐੜਾ ਆਪਣੇ ਸ ਾਰ ਲੈ ਤੂਿੰ ਭਾਗ ਉਇ। 

ਈੜੀ ਇਿੰਝ ਪੱਗ ਉੱਤ ੇਲੱਗੂ ਦਾਗ ਉਇ। 

 

ਸੱਸਾ ਸਾਵਡਆਂ ਿਜੁਰਗਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । 

ਹਾਹਾ ਹੱਥ ਵ ਚ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
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ਕੱਕਾ ਕਿੰਮ ਵ ਚ ਜੀ ਨਹੀੇਂ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ। 

ਖੱਖਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਿੰਗਾ ਚਾਹੁਿੰਨੇੈਂ ਜੱਗ ਦਾ। 

ਗੱਗਾ ਗੱਲੀੇਂ ਿਾਤੀੇਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ। 

 

ਘੱਘਾ ਘਰ ਵ ਚ ਿੈਠਾ ਮਿੰਜ ੇਤੋੜੀ ਜਾਨਾਂ ਏੇਂ । 

ਙਿੰਙਾਂ ਙਿੰਵਙਆਂ ਵਜਹਾ ਤੂਿੰ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀ ਜਾਨਾਂ ਏ। 

 

 

ਚੱਚਾ ਚੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਕਿੰਮ ਕਾਰ ਤੂਿੰ। 

ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਤੂਿੰ । 

ਜੱਜਾ ਜਾਈੇਂ ਐ ੇੇਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੂਿੰ। 

 

ਝੱਝਾ ਝੱਖੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੀ ਾ ਜਗਦਾ। 

ਞਿੰਞਾ ਉੇਂਞ  ੀ ਹ ੈਵ ਹਲਾ ਿਿੰਦਾ ਿੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। 
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ਟੈੇਂਕਾ ਟੌਹਰ ਝੂਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵ ਖਾਏੇਂ ਓਏ। 

ਠੱਠਾ ਠਕੋਰਾਂ ਤੂਿੰ ਦਰ ਦਰ ਖਾਏੇਂ ਓਏ। 

ਡੱਡਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਖਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਏੇਂ ਓਏ। 

 

ਢੱਢਾ ਢਰੇੀਆਂ ਤੂਿੰ ਕਾਹਤੋੇਂ ਅੱਜ ਢਾਹ ਕ ੇਿਵਹ ਵਗਆ। 

ਣਾਣਾ ਹੁਣ ਕਾਹਤੇੋਂ ਵਮਹਨਤਾਂ ਭੁਲਾ ਕ ੇਿਵਹ ਵਗਆ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੇਰੇ ਿੜੇ ਵਮਹਨਤੀ  ਡਰੇੇ ਸੀ। 

ਥੱਥਾ ਥੱਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ,  ੱਡੇ ਜਰੇੇ ਸੀ। 

ਦੱਦਾ ਵਦਨ ਰਾਤ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਸੀ। 

 

ਧੱਧਾ ਧਰਤੀ ਚੋੇਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੱਵਡਆ । 

ਨਿੰਨਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਵਕਆਵਰਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਛੱਵਡਆ। 
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ਪੱਪਾ ਪਰ ਤੂਿੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇੇਂ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਨੂੰ । 

ਫੱਫਾ ਫੜ ਵਲਆ ਕੱਚ, ਛੱਡ ਗੌਹਰ ਨੂੰ। 

ਿੱਿਾ ਿੋਝੇ ਵ ਚ ਗਾਜਰਾਂ ਲਹੌਰ ਨੂੰ । 

 

ਭੱਭਾ ਭੁੱਲ ਗਇਓੇਂ ਵਕਰਤ  ਾਲੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ । 

ਮਿੰਮਾ ਮਾਣ ਵਕ ੇੇਂ ਵਮਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵ ਹਲੇ ਯਾਰ ਨੂੰ 

 

ਯੱਯਾ ਯੋਵਧਆਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਅਖ ਾਉਨਾ ਏੇਂ। 

ਰਾਰਾ ਰੀਸ ਵ ਚ ਿੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਨਾ ਏੇਂ। 

ਲੱਲਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਿਣ ਕੇ ਵ ਖਾਉਨਾ ਏੇਂ। 

 

 ੱ ਾ  ੇਖੋ  ੇਖੀ ਤੂਿੰ  ੀ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ ਿਣ ਵਗਆ। 

ੜਾੜਾ ਭੱਖੜਾ ਰਟੌਲ ਤੇਰੀ ਸੇਜ ਿਣ ਵਗਆ।  
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੨੨. ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਪਿੰਦਰੀ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਠ ਸਾਂਭ ਧੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਾਿ ਨੂੰ। 

ਐੜਾ ਅੱਜ ਮੁੜ, ਵਖਦਰਾਣੇ  ਾਲੀ ਢਾਿ ਨੂੰ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹੀੇਂਓੇਂ ਵਜਿੰਨੇ, ਵਸਰਜਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ । 

ਸੱਸਾ ਸੁਣ ਆਪਣੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਨੂੰ । 

 

ਹਾਹਾ ਹੋਛੀ ਤਨ ਦੀ, ਨਮੁਾਇਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇ। 

ਕੱਕਾ ਕੋਝ ੇਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਦਲ ਵ ੱਚੋੇਂ ਕੱਢ ਦੇ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਆਉੇਂਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। 

ਗੱਗਾ ਗੁਰੂ ਿਖਸ਼ੇ ਗ ਾ ਨਾ ਲ ੀੇਂ ਮਾਣ ਨੂੰ । 
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ਘੱਘਾ ਘਰੇਾ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੂੜ ਦੇ  ਪਾਰੀਆਂ। 

ਙਿੰਙਾਂ ਸਿੰਙ ਲਾਹ ਕੇ ਵਨਸਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨਾਰੀਆਂ। 

 

ਚੱਚਾ ਚੱਜ ਜੀਣ ਦਾ ਕੁਚੱਵਜਆਂ ਤੇੋਂ ਵਸੱਵਖਆ। 

ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੱਲੇ ਿਿੰਨਹੀੇਂ ਵਭੱਵਖਆ। 

 

ਜੱਜਾ ਵਜਹੜਾ ਢਿੰਗ ਗੁਰਾਂ ਵਜਉਣ ਦਾ ਵਸਖਾਇਆ ਏ। 

ਝੱਝਾ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵ ਖਾ ੇ ਤੋੇਂ ਹਟਾਇਆ ਏ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞੀ ਦੇਹੀ ਰੱਿੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੂਿੰ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੀ ੀ  ੱਲ  ੇਖ ਨਕਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਤੂਿੰ । 

 

ਠੱਠਾ ਠੇਡੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਈੇਂ ਨਾਂ। 

ਡੱਡਾ ਡਰ ਮਾਵਪਆਂ ਦਾ ਵਦਲ ਚੇੋਂ ਭੁਲਾਈੇਂ ਨਾ। 
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ਢੱਢਾ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤਰੇੇ ਸਵਤਕਾਰ ਨੂੰ । 

ਣਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹੀੇਂਓ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ  ੱਕਾਰ ਨੂੰ । 

 

ਤੱਤਾ ਤਵਹਜ਼ੀਿ ਵਜਹੜੀ ਪੱਛਮ ਚੇੋਂ ਆਈ ਏ। 

ਥੱਥਾ ਥਾਂ ਵਜਿੰਨਹੇ ਤਰੇੇ ਵਦਲ ਵ ੱਚ ਿਣਾਈ ਏ। 

 

ਦੱਦਾ ਵਦਲ ਵ ਚੇੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। 

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਈੇਂ ਨਾ ਤੂਿੰ ਛੱਡ ਕੇ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਮ, ਵਜਿੰਨਾਂ ਵਦਲ ਕਰੇ, ਤੂਿੰ ਕਮਾਈੇਂ ਨੀੇਂ। 

ਪੱਪਾ ਪੱਗ ਿਾਪੂ ਦੀ ਨੂੰ, ਦਾਗ ਨਾ ਲਗਾਈੇਂ ਨੀੇਂ। 

 

ਫੱਫਾ ਵਫਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋੇਂ ਲਕੁਦਾ । 

ਿੱਿਾ ਿੇਟੀ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਵਸਰ ਹੋ ੇ ਝੁਕਦਾ। 
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ਭੱਭਾ ਭੈਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ  ੀ, ਉੱਚਾ ਰੱਖੀੇਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ । 

ਮਿੰਮਾ ਮਾਂ ਵ ਚਾਰੀ ਦੇ, ਿਚਾਈੇਂ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ। 

 

ਯੱਯਾ ਯੋਗ  ਰ, ਰਾਰਾ ਰੱਿ ਤੈਨੂੰ ਦਊਗਾ। 

ਲੱਲਾ ਲੱਭ,  ੱ ਾ  ੇਖੀੇਂ, ਆਪੇ ਉਹ ਲਊਗਾ। 

 

ੜਾੜਾ ਭੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ,  ੇਖਦਾ ਜਮਾਨਾਂ ਏ। 

 ੱਡੇ  ੱਵਡਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ, ਭੁੱਵਲਆ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਏ। 

 

ਪੜਹ, ਵਲਖ, ਘਰ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ, ਸ ਾਰ ਦੇ। 

ਤਰ ਜਾਹ ਰਟੌਲ,  ਨਾਲੇ ਪੀੜਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। 
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੨੩. ਪਛਤਾ ੇ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

ਊੜਾ ਉਮਰ ਵ ਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ, 

ਐੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਹ  ੀ ਛੁੱਟ ਚੱਲੀ। 

 

ਈੜੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, 

ਸੱਸਾ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੀਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਗ ਾ ਵਲਆ ਮੈੇਂ, 

ਕੱਕਾ ਕੁਝ  ੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਈ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੇਡ ਕੇ ਖੇਡ ਖ ਾਵਹਸ਼ਾਂ ਦੀ, 

ਗੱਗਾ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਿੋਝ ਉਠਾਇਆ ਈ। 
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ਘੱਘਾ ਘੜੀ ਨਾ ਸੁਖ ਦੀ ਕਦੀ ਆਈ, 

ਙਿੰਙਾਂ ਕਿੰਙਣ ਮੇੈਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰੋਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮੇੈਂ ਸਮਝ ਿੈਠਾ, 

ਛੱਛਾ ਛੇੜਾਂ ਕੀ ਪੀੜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਿੜੀਆਂ। 

 

ਜੱਜਾ ਵਜੱਤ ਕੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਵਜੱਤਾਂ, 

ਝੱਝਾ ਝੂਠ ਨਹੀੇਂ ਸੱਚੀੇਂ ਮੇੈਂ ਹਾਵਰਆ ਹਾਂ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਉੇਂਞ ਸੁਖਾਲਾ ਮੇੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਾਂ, 

ਵ ੱਚੋੇਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਮਾਵਰਆ ਹਾਂ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਸੁੱਕ ਚੱਲੀ, 

ਠੱਠਾ ਠਵਹਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ  ੀ ਿੁੱਸ ਗਏ ਨੇ। 
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ਡੱਡਾ ਡੱਡੂ ਮੇੈਂ ਖੂਹ ਦਾ ਵਰਹਾ ਿਵਣਆ, 

ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਗਰ ਦ ੇਮਰੇੇ ਤੇੋਂ ਖੁੱਸ ਗਏ ਨ।ੇ 

 

ਢੱਢਾ ਢੱਕਦਾ ਵਰਹਾ ਣਾਣਾ ਅਉਗਣਾਂ ਨੂੰ, 

ਤੱਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇੋਂ ਨਹੀੇਂ ਲਕੁਾ ਸਵਕਆ। 

 

ਥੱਥਾ ਥੱਕ ਮੇੈਂ ਵਗਆ ਸਫਾਈ ਦੇ, 

ਪੜਦਾ ਨਹੀੇਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਸਵਕਆ। 

 

ਦੱਦਾ ਦੌਲ਼ਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਪੱਛੇ, 

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਨਾ ਨਕਾਵਰਆ ਮੇੈਂ। 

 

ਪੱਪਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੂਿੰਜੀ ਮੇੈਂ ਕਰੀ 'ਕੱਠੀ, 

ਫੱਫਾ ਫਾਹੀਆਂ ਲਾ ਚੋਗਾ ਵਖਲਾਵਰਆ ਮੈੇਂ। 
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ਿੱਿਾ ਿੱਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾਂ ਵ ਚ ਜੀਭ ਰੱਖੇੇਂ, 

ਭੱਭਾ ਭੁੱਲ ਵਕਉੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂਿੰ ਵਗਆ ਦਾਤਾ। 
 

ਮਿੰਮਾ ਮੇੈਂ ਵਕਉੇਂ ਤੇਰੀ ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ, 

ਰਾਰਾ ਰਸਤੇ ਔਝੜੇ ਵਪਆ ਦਾਤਾ। 
 

ਲੱਲਾ ਲਾ ਲੈ ਚਰਨੀੇਂ ਰਟੌਲ ਤਾਈੇਂ, 

 ੱ ਾ  ੇਖੀੇਂ ਵਕਤੇ ਿਹੁਤੀ ਨਾ ਦੇਰ ਹੋ 'ਜੇ। 
 

ਭੌਰ ਉੱਡ'ਜੇ, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਿਣਤਰ, 

ੜਾੜਾ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ 'ਜੇ। 
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੨੪. ਿਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ  ੀ ਕਰ ਲਈਏ, 

ਮਾਪੇ ਹੁਿੰਵਦਆਂ ਐੜਾ ਅਨਾਥ ਵਜਹੜੇ । 

 

ਈੜੀ ਇਲਮ ਅਵਧਆਪਕ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, 

ਪਏ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਸੱਸਾ ਸਾਥ ਵਜਹੜੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵ ਚ ਕੱਕਾ ਕਲਮ ਦੀ ਥਾਂ, 

ਖੱਖਾ ਖੱਦਰ ਦੀ ਮੈਲੀ ਜਹੀ ਲੀਰ ਲੈ ਕ ੇ। 

 

ਗੱਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, 

ਘੱਘਾ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਅੱਖੀੇਂ ਨੀਰ ਲੈ ਕੇ। 
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ਙਿੰਙਾਂ ਮਿੰਙਣੀ ਖੈਰ  ੱਡ ੇਮਿੰਗਵਤਆਂ ਤੇੋਂ, 

ਚੱਚਾ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀੇਂ ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। 

 

ਜੱਜਾ ਜਠੂੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਮਾਂਜਦ ੇਨੇ, 

ਝੱਝਾ ਵਝੜਕਾਂ ਨਹੀੇਂ ਵਕਸਮਤ ਚੇੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞਾਂ ਹੈ, ਹਾਵਸਆਂ ਵਿਨਾਂ ਿਚਪਨ, 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਗੁਾੜ ਪੇੈਂਦਾ। 

 

ਠੱਠਾ ਠਕੋਰਾਂ ਠੁੱਡ ੇਡੱਡਾ ਡਾਂਟ ਖਾ ਕੇ , 

ਵਕਸੇ ਸ਼ਾਨ ਵ ਚ ਨਹੀੇਂ ਵ ਗਾੜ ਪੇੈਂਦਾ। 

 

ਢੱਢਾ ਵਢੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀੇਂ ਵਮਟੀ ਵਜੱਥੇ, 

ਵਕ ੇੇਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ੇ। 
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ਣਾਣਾ ਕਾਣੀਆਂ  ਿੰਡਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਿਾਲੇ, 

ਵਜ ੇੇਂ ਰੱਿ  ੀ ਤਕਵੜਆਂ  ੱਲ ਹੋ ੇ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਵਲਆਂ ਨੂੰ, 

ਵਨੱਕੇ ਹੱਥ ਵ ਚਾਰੇ ਥੱਥਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਦੱਦਾ ਦੇਖ ਕ ੇਸੀਨੇ ਧੱਧਾ ਧੂਹ ਪੇੈਂਦੀ, 

ਨਿੰਨਾ ਵਨੱਤ ਨਪੀੜੇ ਵਨਹੱਕ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਪੱਪਾ ਪੜਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜਿੰਜਾਲ ਪੈ ਗਏ, 

ਫੱਫਾ ਫੜਹੇ ਨਾ ਕੋਈ  ੀ ਿਾਂਹ ਲਕੋੋ। 

 

ਿੱਿਾ ਿਚਪਨ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵ ਚ ਰੁਲ਼ੀ ਜਾਂਦਾ, 

ਭੱਭਾ ਭਾਲਦਾ ਵਸਰਾਂ ਤੇ ਛਾਂ ਲੋਕੋ। 
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ਮਿੰਮਾ ਮਰੇੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦ ੇਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, 

ਯੱਯਾ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਹੀ ਵਸਰਫ ਉਲੀਕੀਆਂ ਨੇ। 
 

ਰਾਰਾ ਵਰਹਾ ਪਰਨਾਲਾ ਪਰ ਸਦਾ ਓਥੇ, 

ਲੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ  ਧੀਕੀਆਂ ਨੇ। 
 

 ੱ ਾ ਵ ੱਵਦਆ ਵਮਲੇ ਵ ਚਾਵਰਆਂ ਨੂੰ, 

ਆਉ ਸਾਵਰਆਂ ਤਾਈੇਂ ਪੜਹਾ ਲਈਏ। 
 

ੜਾੜਾ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਲੋੇਂ,  

ਿਚਪਨ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਆਉ ਿਚਾ ਲਈਏ। 

  



pMjwbI nwl ipAwr kro  hr bolI dw siqkwr kro 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ| ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟਲੌ                                                          ਤਤਕਰਾ  

੨੫. ਉਦੈ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਵਡਓੜ ) 

 

ਊੜਾ ਉਦੈ ਵਸਿੰਘ ਐੜਾ ਆਖੇ ਵਸੱਖ 'ਤੇ,   

ਵਮਹਰ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 

ਈੜੀ ਇੱਕ  ਾਰ ਹੱਥ ਵਮਹਰ ਭਵਰਆ, 

 ਵਸਰ ਧਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 

ਸੱਸਾ ਵਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਹਾ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ,  

ਤੇਗ  ਾਹ ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। 

ਕੱਕਾ ਕੇਸਰੀ ਚਿੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ,  

ਵਸਰ ਲਾਹ ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। 
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ਖੱਖਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦਸ ੇੇਂ,  

ਿੋਲੇ ਜਾਉ ਵਸਿੰਘ ਜੀ। 

ਘੱਘਾ ਘਾਟ  ਰੈੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਮੌਤ ਦੇ,  

ਫਤਵਹ ਪਾਉ ਵਸਿੰਘ ਜੀ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ  ਿੰਙਾਂ ਪਵਹਨ ਕ ੇ'ਨਹੀੇਂ ਿੈਠਾ ਖਾਲਸਾ, 

ਵਸੱਧ ਕਰ ਵ ਖਾ ਵਦਓ। 

ਚੱਚਾ ਚੜਹ ਆਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦ,ੇ  

ਛੱਛਾ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਵਦਓ। 
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ਜੱਜਾ ਜਦੇੋਂ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਵਦੱਤਾ ਥਾਪੜਾ,  

ਉਦੈ ਵਸਿੰਘ ਚੱਵਲਆ। 

ਝੱਝਾ ਝੱਟ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ ਾਰ ਹ ੋਵਗਆ,  

ਆ ਮੈਦਾਨ ਮੱਵਲਆ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਜਿੰਞ ਪਾਪ ਦੀ ਨੂੰ ਵਸਿੰਘ ਸਰੂਮੇ,  

ਅੱਗੋੇਂ ਟੈੇਂਕਾ ਟੱਕਰੇ। 

ਠੱਠਾ ਠਿੰਡ ੇਕਰਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੇੈਂਕੜੇ,  

ਕੀਤੇ ਡੱਡਾ ਡੱਕਰੇ। 
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ਢੱਢਾ ਢਾਲਾਂ ਿਰਛੀਆਂ ਦਾ ਹੜਹ  ਗਦਾ,  

ਣਾਣਾ ਹੋਣੀ ਨੱਚਦੀ। 

ਤੱਤਾ ਤੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀੇਂਹ  ਰਹਦਾ,  

ਹੋਈ ਵਜੱਤ ਸੱਚ ਦੀ। 

 

ਥੱਥਾ ਥੋੜੀ ਵਜਹੀ ਦੱਦਾ ਦੇਰ ਵਪਛੇੋਂ ਹੀ,  

ਉਦੈ ਵਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। 

ਧੱਧਾ ਧੜ ਨਾਲੋੇਂ ਵਸਰ  ੱਖ ਰਾਜੇ ਦਾ,  

ਕਰਤਾ ਦਲੇਰ ਨੇ। 
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ਨਿੰਨਾ ਨਾਲ ਵਸੱਖ ਦ ੇਨਾਂ ਲੜ ਸਵਕਆ,  

ਕਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰੁੂ ਫੜਹਨਾ। 

ਪੱਪਾ ਪਿੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਗੇ ਦ ੇਅੱਗੇ,  

ਭਲਾ ਵਕਿੰਨੇ ਅੜਨਾ। 

 

ਫੱਫਾ ਵਫਰ ਿੱਿਾ ਿਰਛੀ ਤ ੇਟਿੰਗ ਕੇ,  

ਵਸਰ ਲਈ ਆਉੇਂਦਾ ਏ। 

ਭੱਭਾ ਭਾਰੀ ਵਜੱਤ ਹੋਈ, ਵਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ,  

ਵਪਆ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉੇਂਦਾ ਏ। 
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ਮਿੰਮਾ ਮਨੀ ਵਸਿੰਘ ਦ ੇਦਲੇਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ,  

ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਰੱਵਖਓ। 

ਰਾਰਾ ਰੱਤ ਨਾਲ ਵਸਿੰਜੇ ਵਸੱਖੀ ਿਾਗ ਨੂੰ,  

ਜੀ ਅਿਾਦ ਰੱਵਖਓ । 

 

ਲੱਲਾ ਲੱਖ  ਾਰ  ੱ ਾ  ਰੈੀ ਆ ਜਾਏ,  

ੜਾੜਾ ਚੜਹ  ੀਵਰਓ। 

ਉਦੈ ਵਸਿੰਘ  ਾਂਗ ਹੀ ਰਟੌਲ ਤੁਸੀੇਂ  ੀ,  

ਜਾਇਓ ਖੜ  ੀਵਰਓ। 
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੨੬. ਸੂਰਵਮਆਂ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ- ਾਰ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪੇੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ,  

ਐੜਾ ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰ ਜ ਾਨ। 

 

ਕਵਹਿੰਦੇ ਸੌ ਸੌ  ਾਰੀ ਗਰੁਾਂ ਤੇੋਂ,  

ਈੜੀ ਇਹ ਵਜਿੰਦੜੀ ਕਰੁਿਾਨ। 

 

ਸੱਸਾ ਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਤੇੋਂ,  

ਅਸੀੇਂ ਕੀਤਾ ਅਿੰਵਮਰਤ ਪਾਨ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੁਣ ਜਦ  ਰੈੀ ਆ ਵਗਆ, 

ਕੱਕਾ ਵਕਉੇਂ ਲਕੁਾਈਏ ਜਾਨ। 
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ਖੱਖਾ ਖੇਤ ਜ ੁਮਾਂਵਡਓ ਸੂਰਮਾ,  

ਗੱਗਾ ਗੁਰਿਾਣੀ ਫੁਰਮਾਨ। 

 

ਘੱਘਾ ਘੋਲ ਘਮੁਾਈ ਵਜਿੰਦੜੀ,  

ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਕੀਤਾ ਦਾਨ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ ਰਿੰਙਣ ਲਗੀ ਨਾਮ ਦੀ,  

ਚੱਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵ ਚ ਵਧਆਨ। 

 

ਛੱਛਾ ਛੱਵਡਆ ਲਾਲਚ ਵਜਉੇਂਣ ਦਾ, 

ਜੱਜਾ ਜੀ ਣ ਮਰਨ ਸਮਾਨ। 

 

ਝੱਝਾ ਝੂਟੇ ਵਦਿੰਦੀਆਂ ਚਰਖੀਆਂ,  

ਞਿੰਞਾ ਰੂਿੰ  ਾਂਗ ਵਪਿੰਞਣ ਜਾਨ। 
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ਟੈੇਂਕਾ ਟੋਟੇ ਮਾ ਾਂ ਵਜਗਰ ਦ,ੇ  

ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਾਣ । 

 

ਠੱਠਾ ਠਿੰਡਾ ਿੁਰਜ ਨਾ ਠਾਰਦਾ,  

ਨਾ ਤ ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਪਾਣ। 

 

ਡੱਡਾ ਡਰਦੀ ਸਾਥੋੇਂ ਮੌਤ ਹੈ,  

ਵਜਸ ਤੋੇਂ ਡਰਦਾ ਕੁਲ ਜਹਾਨ। 

 

ਢੱਢਾ ਢਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੇੈਂਕੜੇ,  

ਣਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਏ ਅਜਮਾਣ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੋਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਹੇ  ੀ,  

ਥੱਥਾ ਵਥੜਕਣ ਨਾਂ ਘਿਰਾਣ। 
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ਦੱਦਾ ਦਸ ਲਖ ਦੁਸ਼ਮਣ  ੀ ਵਕਤੇ, 

ਧੱਧਾ ਧਾ ਾ ਕਰਕੇ ਆਣ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਹੀਊੇਂ ਵਸਿੰਘਾਂ ਹਾਰਨਾ,  

ਜਦ ਤਕ ਚੱਲਣ ਪੱਪਾ ਪਰਾਣ। 

 

ਫੱਫਾ ਫੜਹੀ ਹੱਥ ਵ ਚ ਵਲਸ਼ਕਦੀ,  

ਿਖਸ਼ੀ ਸਵਤਗੁਰ ਦੀ ਵਕਰਪਾਨ । 

 

ਿੱਿਾ ਿੋਲ ੇਸੋ ਵਨਹਾਲ ਦੇ, 

ਜੈ ਕਾਰੇ ਵਸਿੰਘ ਗਜਾਣ। 

 

ਭੱਭਾ ਭਰ ਭਰ ਵਪਆਲੇ ਮੌਤ ਦ,ੇ  

ਉਹ  ੈਰੀ ਤਾਂਈ ਵਪਲਾਣ। 
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ਮਿੰਮਾ ਮਰ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ,  

ਯੱਯਾ ਯੁਗ ਯੋਧੇ ਪਲਟਾਣ। 
 

ਰਾਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ,  

ਲੱਲਾ ਲੱਖ  ਾਰੀ ਦੁਹਰਾਣ। 
 

 ੱ ਾ  ਾਵਹਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ,  

ੜਾੜਾ ਮੋੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣ। 
 

ਝਿੰਡਾ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ,  

ਰਟੌਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਚ ਲਵਹਰਾਣ। 
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੨੭. ਉਧਮ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਦ ੱਈਆ ) 

 

ਊੜਾ ਊਧਮ ਵਸਿੰਘ ਨੇ ਐੜਾ,  

ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵਨਭਾਇਆ। 

ਈੜੀ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੇੋਂ,  

ਜਾ ਉਡ ਾਇਰ ਮਕੁਾਇਆ। 

 

 

ਸੱਸਾ ਸੀਨੇ ਿਲ਼ਦੀ ਰੱਖੀ, 

ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਜ ਾਲਾ। 

ਹਾਹਾ ਹਵਟਆ ਿਦਲਾ ਲੈ ਕੇ,  

ਪੀਤਾ ਮੌਤ ਵਪਆਲਾ। 
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ਕੱਕਾ ਕਮੌ ਦ ੇਹੀਰੇ ਕਰਜ਼ਾ,  

ਕੌਮ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇੋਂ ਲਾਵਹਆ। 

ਖੱਖਾ ਖਾਵਤਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ,  

ਖੁਦ ਵਮਟ ਜਾਣਾ ਚਾਵਹਆ। 

 

ਗੱਗਾ ਗੈਰਤ ਸੱਦ ਰਹੀ ਸੀ,  

ਘੱਘਾ ਘਰ ਵਕਿੰਝ ਿਵਹਿੰਦਾ। 

ਙਿੰਙਾਂ ਲਿੰਙਹਣਾ ਪਰਮੇ ਗਲੀ ਚੇੋਂ, 

ਵਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋੇਂ ਪੇੈਂਦਾ। 

 

ਚੱਚਾ ਚੀਸ ਕਲੇਜੇ ਉੱਠੇ,  

ਰਾਤ ਵਦਨੇ ਤੜਫਾ ੇ। 

ਛੱਛਾ ਛੇਤੀ ਉਡ ਾਇਰ ਨੂੰ,  

ਭੁਿੰਨਣ ਦਾ ਵਦਨ ਆ ੇ। 
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ਜੱਜਾ ਜਵਲਹਆਂ  ਾਲੇ ਿਾਗ਼ ਦਾ, 

ਿਦਲਾ ਲੈ ਕ ੇਰਵਹਣਾ। 

ਝੱਝਾ ਝੂਟਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੇੈਂ,  

 ਾਂਗ ਸਰਾਭੇ ਲੈਣਾ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਜਿੰਞ ਿਾਂਤੀ ਮਰੇੀ,  

ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾ ੇ, 

 ਰਾਂ ਮੇੈਂ ਹੀਰ ਅਜ਼ਾਦੀ। 

 

ਠੱਠਾ ਠੁਿੰਮਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ,  

ਦੇਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਰੇ। 

ਡੱਡਾ ਵਡੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ,  

ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਝੋਰੇ। 
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ਢੱਢਾ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੋਵਰਆਂ,  

ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ। 

ਣਾਣਾ ਹੁਣ ਉੱਡਣਗੇ  ੇਵਖਓ,  

 ਾਂਗ ਗਲ਼ੀ ਦ ੇਕੱਖਾਂ।  

 

ਤੱਤਾ ਤੋਪਾਂ ਤੇੋਂ ਨਹੀੇਂ ਡਰਦੇ,  

ਵਜਿੰਨਾਂ ਮੌਤ ਖਰੀਦੀ। 

ਥੱਥਾ ਵਥੜਕਣ ਨਾ ਭੋਰਾ  ੀ,  

ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਉਣ ਸ਼ਹੀਦੀ। 

 

ਦੱਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵ ਚ ਦੋ ੇੇਂ,  

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਤੇ ਧੱਕਾ। 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਸੱਚ ਦੇ,  

ਕਰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ। 
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ਪੱਪਾ ਪਾਰ ਿੁਲਾਉਣਾ ਪਾਪੀ, 

ਫੱਫਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜਹਨਾ। 

ਿੱਿਾ ਿਦਲਾ ਲਏ ਵਿਨਾਂ ਮੈੇਂ,  

 ਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀੇਂ  ੜਨਾ। 

 

ਭੱਭਾ ਭੁਿੰਨ ੇਜਵਲਹਆਂ  ਾਲੇ,  

ਿਾਗ  ਚ ਲੋਕ ਵਨਹੱਥੇ। 

ਮਿੰਮਾ ਮੇੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਗੋਲੀ,  

ਅੱਜ ਉਡ ਾਇਰ ਦ ੇਮੱਥੇ। 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਵ ਸਾਖੀ      

ਉੰਨੀੇਂ, ਸੌ ਉੰਨੀ ਦੀ ਆ ੇ । 

ਰਾਰਾ ਰੋਹ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਵ ਚ, 

ਲੱਲਾ ਲਹੂ ਆ ਜਾ ੇ। 
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 ੱ ਾ  ੈਰੀ ਵਮੱਤ ਨਹੀੇਂ ਹੁਿੰਦੇ,  

ਹੱਥਾਂ ਿਾਝ ਕਰਾਰੇ। 

ੜਾੜਾ ਵਜਹੜੇ ਲੜ ਨਹੀੇਂ ਸਕਦੇ,  

ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵ ਚਾਰੇ। 
 

ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰ ਰਟੌਲ ਊਧਮ ਵਸਿੰਘ,  

ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖ ਵ ਖਾਈਆਂ । 

ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ,  

ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਵਫਰਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ। 
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੨੮. ਜੀ ਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਪਿੰਦਰੀ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਚਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੂਿੰ ਪਾਇਆ ਈ। 

ਐੜਾ ਐੇਂ ੇ ਐਿਾਂ ਤੇ ਵ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗ ਾਇਆ ਈ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਰੱਿ ਦੀ, ਇਿਾਦਤ ਵ ਸਾਰ ਕੇ। 

ਸੱਸਾ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਵਤਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੀਰੇ, ਲਾਲ, ਪਿੰਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੇ ਤੂਿੰ। 

ਕੱਕਾ ਕਲ਼ੋੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ, ਲੱਦ ਲਏ ਆ ਗੱਡੇ ਤੂਿੰ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ, ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਿੈਠਾ ਏੇਂ। 

ਗੱਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਫੁਰਮਾਣ ਭੁੱਲ ਿੈਠਾ ਏੇਂ। 
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ਘੱਘਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਵ ਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਲੁੱਵਟਆ। 

ਙਿੰਙਾਂ ਤਰੇਾ ਅਿੰਙਣ, ਪਲੀਤ ਕਰ ਸੁੱਵਟਆ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰੋਾਂ ਪਿੰਜਾਂ ਕੋਲੋੇਂ, ਰਾਖੀ ਕਰ ਖੇਤ ਦੀ। 

ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਕਿੰਧ, ਤੂਿੰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਰੇਤ ਦੀ। 

 

ਜੱਜਾ ਜਰ ਆਈ, ਹਾਰ ਜੋਿਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਈੇਂ। 

ਝੱਝਾ ਝੋਵਰਆਂ ਨ ੇਤੈਨੂੰ,  ੱਢ  ੱਢ ਖਾਣਾ ਈੇਂ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਤੈਨੁਿੰ ਵਪਿੰਞਣਾ ਏ, ਵਫਕਰਾਂ ਪਛਤਾਵ ਆਂ। 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਦੇੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਹਵ ਆਂ । 

 

ਠੱਠਾ ਤੇਰੀ ਠਾਹਰ, 'ਤੇ ਵਠਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏ। 

ਡੱਡਾ ਵਡੱਠਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਡਾਢੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਏ। 
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ਢੱਢਾ ਢਲ਼ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿਰਖਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੇ। 

ਣਾਣਾ ਗੁਣ ਗਾਲ਼ ਦੇਣੇ, ਤੱਤਾ ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨੇ। 

 

ਥੱਥਾ ਥੱਕ ਜਾਏੇਂਗਾ ਤੂਿੰ, ਵਥਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੇੇਂਗਾ। 

ਦੱਦਾ ਵਦਲ ਦੁਨੀ  ਲੇੋਂ, ਵਕੱਦਾਂ ਵਫਰ ਮੜੋੇੇਂਗਾ। 

 

ਧੱਧਾ ਧਾਰ ਵਦਲ ਵ ਚ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈੇਂ। 

ਨਿੰਨਾ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ, ਜੱਗ ਵ ੱਚ ਵਜਉਣਾ ਮੈੇਂ। 

 

ਪੱਪਾ ਪੱਤ ਲੈ ਕੇ ਏਥੋੇਂ, ਪਰਭ ੂਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੇੈਂ। 

ਫੱਫਾ ਫਸ ਅਉਗਣਾਂ 'ਚ, ਧੋਖਾ ਨਹੀੇਂ ਖਾਣਾ ਮੈੇਂ। 

 

ਿੱਿਾ ਵਿਨਾਂ ਿਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਿੀਤ ੇਇਕ ਪਲ ਨਾ। 

ਭੱਭਾ ਭਰਾਂ ਪੇਟ, ਪਰ ਕਰਾਂ  ਲ਼ ਛਲ਼ ਨਾ । 
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ਮਿੰਮਾ ਮਵਹਮਾਨ ਹਾਂ ਮੇੈਂ, ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈੇਂ । 

ਰਾਰਾ ਰੱਿ  ਖੇੇ ਵਜਹੜੀ, ਲੱਲਾ ਲੱਭ ਅੱਖ ਲਈੇਂ । 

 

 ੱ ਾ  ੇਖੀੇਂ ਐ ੇੇਂ ਵਕਤੇ, ੜਾੜਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ 'ਜੇ। 

ਰੱਿ ਿਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਰਟੌਲ ਮਕੌਾ ਛੁੱਟ 'ਜੇ। 
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੨੯. ਕਲਜੁਗ ਦੀ  ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉਲਟੀਆਂ ਵਗਣਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, 

ਐੜਾ ਅਕਲ ਤੇੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੂਰ ਲਕੋੀੇਂ। 

 

ਈੜੀ ਏਥੇ ਨਾ ਰਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, 

ਸੱਸਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਘੂਰ ਲੋਕੀੇਂ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੱਥ ਵਹਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪ ੇ ਵਜੱਥੇ, 

ਕੱਕਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮਨਜੂਰ ਲੋਕੀੇਂ। 

 

ਖੱਖਾ ਵਖਮਾਂ ਧਿੰਨ ਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਦ ਭੁੱਲੇ, 

ਗੱਗਾ ਗਰਕ ਗਏ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਲੋਕੀੇਂ। 
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ਘੱਘਾ ਘਪਵਲਆਂ ਨਾਲ ਅਖ਼ਿਾਰ ਭਰ'ਗੇ, 

ਖਾਲੀ ਙਿੰਙੇੇਂ  ਾਂਙ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਏਥੇ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰੋ ਉਚੱਵਕਆਂ ਦੀ, 

ਛੱਛਾ ਛਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰੱਿ ਦੀ ਭੇਟ ਏਥੇ। 

 

ਜੱਜਾ ਜੱਗ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਸਖਰ ਹੋਈ, 

ਝੱਝਾ ਝੋਕ 'ਤੇ ਭੱਠੀ ਗੱਭਰੇਟ ਏਥੇ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਜਿੰਞਾਂ ਵਨੱਤ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਚੜਹਦੀਆਂ ਨੇ, 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਏਥੇ। 
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ਠੱਠਾ ਠਕੋਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਵਹ ਗਏ, 

ਡੱਡਾ ਡਿੰਡੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋਰ  ੀਰਾ। 

 

ਢੱਢਾ ਢੱਕੀ ਨੂੰ ਵਰੱਝਣ ਵਦਉ ਕਵਹਣ ਦਾਨੇ, 

ਣਾਣਾ ਪਉਣਾ ਤੂਿੰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ  ੀਰਾ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤਰੇੀ, 

ਥੱਥਾ ਵਥਆਉਣਾ ਨਹੀੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ  ੀਰਾ। 

 

ਦੱਦਾ ਦਿੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰ ਾ ਦੇਣਗੇ, 

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੋਰ  ੀਰਾ। 
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ਨਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਨਿੰਗੇ ਨਾਚ ਹੁਿੰਦੇ, 

ਪੱਪਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕੌਣ ਪਰ ਾਹ ਕਰਦਾ। 

 

ਫੱਫਾ ਫੜਹ ਲਏ ਿ ੇਕਸੂਰ ਜਾਂਦੇ, 

ਿੱਿਾ ਿਿੰਦੇ ਨੂੰ ਿਿੰਦਾ ਫਨਾਹ ਕਰਦਾ। 

 

ਭੱਭਾ ਭੈਣ ਵਿਗਾਨੀ ਨਾਂ ਭੈਣ ਸਮਝੇ, 

ਮਿੰਮਾ ਮਰੂਖ ਅੱਜ ਜਿਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ। 

 

ਯੱਯਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਝੂਠ ਫ਼ਰੇਿ  ਾਲਾ, 

ਰਾਰਾ ਰਕੁੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ। 
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ਲੱਲਾ ਲੂਿੰਿੜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਛੱਡੀ, 

 ੱ ਾ  ੇਖਣ ਨਾਂ ਉਠ ਕੇ ਸ਼ਰੇ ਸੁੱਤੇ। 
 

ੜਾੜਾ ਭੇੜੀਏ ਹਏੋ ਿੇਖੌਫ ਵਫਰਦੇ, 

ਵਗੱਦੜ ਜਾਗਦੇ ਵਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਸੁੱਤੇ। 
 

ਸਦਾ ਸੌਣ ਤੋੇਂ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾਇਓ, 

ਿਹੁਤੀ ਕਰ ਨਾ ਿੈਵਠਓ ਦੇਰ ਸੁੱਤੇ 
 

ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾ ਮਰੇ ਰਟੌਲ ਸੋਚੋ, 

ਨਹੀੇਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀੇਂ ਉੱਠਣਾ ਫਰੇ ਸੁੱਤ।ੇ 
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੩੦. ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਊਵਣਆਂ ਐੜਾ ਅਧੂਵਰਆਂ ਨੂੰ, 

ਈੜੀ ਇਲਮ ਇਿਾਦਤ ਇਮਾਨ ਿਖਸ਼ੀੇਂ। 

 

ਸੱਸਾ ਸੇ ਾ ਤੇ ਸਿਰ ਸਿੰਤੋਖ ਵਸਮਰਨ, 

ਹਾਹਾ ਹੇੌਂਸਲਾ ਵਹਿੰਮਤ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਿਖਸ਼ੀੇਂ। 

 

ਕੱਕਾ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, 

ਯਾਦ ਰੱਖੀੇਂ ਨਾ ਖੱਖਾ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 

 

ਭੁੱਲ ਜਾ ੀੇਂ ਤੂਿੰ ਗੱਗਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ, 

ਮਾਫ ਕਰੀੇਂ ਕਰੋਧੀਆਂ ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ। 



pMjwbI nwl ipAwr kro  hr bolI dw siqkwr kro 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ| ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟਲੌ                                                          ਤਤਕਰਾ  

ਘੱਘਾ ਘਾੜਤ ਤੂਿੰ ਵਜਹੋ ਵਜਹੀ ਲੋੜਦਾ ਏੇਂ, 

ਅਸੀੇਂ ਆਪ ਨਹੀੇਂ ਉਹੋ ਵਜਹੀ ਘੜ ਸਕਦੇ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ ਲਿੰਙ ੇਹਾਂ ਭੈ ਦੇ ਚਰਣ ਹੈ ਨਹੀੇਂ, 

ਘਾਟੀ ਪਰੇਮ ਦੀ ਨਹੀੇਂ ਚੱਚਾ ਚੜਹ ਸਕਦੇ। 

 

ਛੱਛਾ ਛਾਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿੰਗ ਇੱਕੋ, 

ਜੱਜਾ ਜਾਣਦੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ। 

 

ਝੱਝਾ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦ ੇਫਰਕ ਤਾਂਈ, 

ਞਿੰਞਾ ਉੰਞ ਪਰ ਗਈ ਹੈ ਭੁੱਲ  ਦੁਨੀਆਂ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੋਭੇ ਦੇ ਡੱਡ ੂਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਊੇਂ, 

ਠੱਠਾ ਠਿੰਡ ੇਸਮੁਿੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। 
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ਡੱਡਾ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਰਾਗ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ੇ, 

ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਦੀ। 

 

ਢੱਢਾ ਢਰੋ ਗ ਾਰ ਲਾਚਾਰ ਢੱਠੇ, 

ਣਾਣਾ ਹੀਣੇ ਵਨਗੂਣੇ ਅਣਜਾਣ  ੀ ਹਾਂ। 

 

ਤੱਤਾ ਤਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀੇਂ  ਲ਼ ਆਉੇਂਦਾ, 

ਥੱਥਾ ਥੋੜ ਵ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮਾਣ  ੀ ਹਾਂ। 

 

ਦੱਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਪਆਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਨ,ੇ 

ਧੱਧਾ ਵਧਆਨ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀੇਂ ਧਰ ਹੁਿੰਦਾ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਵਰਆਂ ਨੇਹ ਲੱਗਾ, 

ਪੱਪਾ ਵਪਆਰ ਨਹੀੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੁਿੰਦਾ। 
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ਫੱਫਾ ਫਕੋਟ ਜਹੇ ਕਾਰ ਵ ਹਾਰ ਕਰਦੇ, 

ਿੱਿਾ ਿੀਤਦੀ ਿੀਤਦੀ ਿੀਤ ਚੱਲੀ। 

ਭੱਭਾ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਿੰਮਾ ਵਮਰਗ  ਾਂਗੂਿੰ, 

ਯੱਯਾ ਯੁਗਾਂ ਤੋੇਂ ਆਉੇਂਦੀ ਹ ੈਰੀਤ ਚੱਲੀ। 

 

ਰਾਰਾ ਰੋਗੀ ਜਦ ਲੱਲਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ 'ਜੇ, 

 ੱ ਾ  ੈਦ ਵਫਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਆਉੇਂਦਾ। 

ੜਾੜਾ ਭੈੜਾ ਵ ਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਦੇਣਾ, 

ਨੇੜੇ ਨਹੀੇਂ ਰਟੌਲ ਵਫਰ ਤਾਪ ਆਉੇਂਦਾ। 
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੩੧. ਸ ੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੇਂਗਲੀ ਵਕਸ ੇਤੇ ਫੇਰ ਚੱਕੀੇਂ, 

ਐੜਾ ਆਪਣਾ  ਖੇ ਵਗਰੀ ਾਨ ਪਵਹਲਾਂ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਲਤਾਂ ਵਦਲ ਚੋੇਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, 

ਸੱਸਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਪਵਹਲਾਂ। 

 

ਹਾਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ  ੇਖ ਸੱਜਣਾ, 

ਕੱਕਾ ਕਣ ਕਣ ਵ ਚ ਭਗ ਾਨ ਪਵਹਲਾਂ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਿੰਗ  ੀਰਾ, 

ਆਖਰ ਤੂਿੰ ਹੇੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਵਹਲਾਂ। 
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ਗੱਗਾ ਗ਼ੈਰ ਨਾ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਐ ੇੇਂ, 

ਘੱਘਾ ਘੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੁਵਮਆਰ ਇੱਕੋ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ ਰਿੰਙਣ ਵਪਆਰ ਦੀ ਲਾ ਵਦਲ ਨੂੰ, 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ ਇੱਕੋ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕਾਂ ਤੇ ਮਰੂਖਾਂ ਦਾ, 

ਛੱਛਾ ਛੋਟੇ  ੱਡੇ ਦਾ ਵਸਰਜਣਹਾਰ ਇੱਕੋ। 

 

ਜੱਜਾ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ, 

ਝੱਝਾ ਝਗੜਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਇੱਕੋ। 
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ਞਿੰਞਾ ਕੁਿੰਞ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, 

ਟੈੇਂਕਾ ਟਵਲਆ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇੋਂ ਡਿੰਗ ਜੇਕਰ। 

 

ਠੱਠਾ ਠੱਪਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਕਉੇਂ ਲਾਉਨੈੇਂ, 

ਡੱਡਾ ਡਾਕੂਆਂ ਵਜਹੇ, ਢੱਢਾ ਢਿੰਗ ਜੇਕਰ। 

 

ਣਾਣਾ ਸੱਜਣ ਵਕਉੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰੇੇਂ ਦਾ ਾ, 

ਸੱਜਣ ਿਣ ਕੇ  ੀ ਕਰਨਾ, ਤੱਤਾ ਤਿੰਗ ਜੇਕਰ। 

 

ਥੱਥਾ ਥੋਥੀ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਲੀਲ ਿਾਜ਼ੀ, 

ਧੱਧਾ ਧਰਮ  ਲੋੇਂ ਤੂਿੰ ਹੇੈਂ, ਨਿੰਨਾ ਨਿੰਗ ਜੇਕਰ। 
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ਪੱਪਾ ਪਵਹਲਾਂ ਤੂਿੰ ਜੀ ਨ ਸ ਾਰ ਆਪਣਾ, 

ਫੱਫਾ ਫਰੇ ਦੇ ੀੇਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਸੱਜਣਾ। 

 

ਿੱਿਾ ਿੁਰੇ ਨੂੰ ਵਦਸਦੀ ਿੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, 

ਭੱਭਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੁਪੱਤ ਸੱਜਣਾ। 

 

ਮਿੰਮਾ 'ਮੇੈਂ ਹੀ ਠੀਕ' ਨਹੀੇਂ ਠੀਕ ਹੁਿੰਦਾ, 

ਰੱਿ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਉੇਂਦੀ ਨਹੀੇਂ ਅੱਤ ਸੱਜਣਾ। 

 

ਯੱਯਾ ਯੋਗਤਾ  ਾਲੇ ਦੀ ਤੂਿੰ ਰਾਰਾ, 

ਰੋਟੀ ਵ ੱਚ ਨਾ ਮਾਰ ਲੱਲਾ ਲੱਤ ਸੱਜਣਾ। 
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 ੱ ਾ  ੇਖ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਿਹੁਤ ਹੌਲ਼ੀ, 

ਚੱਕੀ ਰੱਿ ਦੀ ਪੀਸੇ ਮਹੀਨ ਐਪਰ। 
 

ੜਾੜਾ ਚਵੜਹਆ ਅਸਮਾਨੇ ਹੀ ਵਡੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਸੁੱਖ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ ਿੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਪਰ। 
 

ਿੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ ਸੱਪ ਹੁਿੰਦਾ, 

ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੇ ਿੜ ੇਸਿੰਗੀਨ ਐਪਰ। 
 

ਕੋਲੇ  ੇਚਣ ਦਾ ਧਿੰਧਾ 'ਰਟੌਲ' ਕਰਦਾ, 

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਿੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਐਪਰ। 
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੩੨. ਿਿੰਦਾ ਵਸਿੰਘ ਿਹਾਦਰ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਕਵਿੱਤ ) 

ਊੜਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਰਜਰੌੀ ਵਪਿੰਡ ਵਜਲਹਾ ਪੁਣਛ, 

ਲਛਮਣ ਦੇ  ਨਾਮ  ਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। 

 

ਐੜਾ ਐਸਾ ਮਾਹਰ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵ ੱਵਦਆ ਦਾ, 

ਖਾਲੀ ਨਹੀੇਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੀਰ 
ਦਾ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਵਦਨ ਇੱਕ ਵਹਰਨੀ ਦੋ ਿੱਚੇ ਉਹਦੇ, 

ਅੱਖਾਂ ਸਾਹ ੇੇਂ ਮਰ ੇਵਦਲ ਟੁੱਟਾ ਸੂਰਿੀਰ ਦਾ। 

 

ਸੱਸਾ ਸਭ ਛੱਡ ਕ ੇਿੈਰਾਗੀ ਹ ੋਕ ੇਤੁਰ ਵਪਆ, 

ਧਾਰ ਵਲਆ ਖੱਤਰੀ ਨ ੇਰਪੂ ਸੀ ਫਕੀਰ ਦਾ। 
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ਹਾਹਾ ਹੱਥ ਵ ਚੇੋਂ ਤੇਗ ਤੀਰ ਤ ੇਕਮਾਨ ਸੁੱਟੇ, 

ਕੱਕਾ ਕਵਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਮਰੇਾ ਏ। 

 

ਖੱਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਦ ਮੂਲ, ਗੱਗਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, 

ਘੱਘਾ ਘਰੋ ਜਪ ਤਪ ਕਵਰਆ ਿਥਰੇਾ ਏ। 

 

ਙਿੰਙਾਂ ਹਿੰਙਤਾ ਨਾ ਮਰੀ ਯੋਗ ਤੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ, 

ਚੱਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਏ। 

 

ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਟਨ ਉਹਨੇ ਦੱਖਣ ਵ ੱਚ, 

ਰਵਚਆ ਗੋਦਾ ਰੀ ਦੇ ਕਿੰਢੇ ਉੱਤੇ ਡਰੇਾ ਏ। 
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ਜੱਜਾ ਜਦੇੋਂ ਿਾਜਾਂ  ਾਲੇ ਪਹੁਿੰਚ ਗਏ ਨਿੰਦੇੜ ਉਹਦੇ, 

ਝੱਝਾ ਝੱਟ ਿੈਠ ਗਏ ਪਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਕੇ । 

 

ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞੇ ਤੇਰੇ ਹ ੈਪਲਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਿੈਠ ਵਗਆ, 

ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤਾਈੇਂ ਵਕਹਾ ਚੇਵਲਆ ਨ ੇਭੱਜ ਕੇ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੱਕਰਾਂ ਅਨਕੇਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਿੈਰਾਗੀ ਆ ਕੇ, 

ਪਲਿੰਘ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਰੱਜ ਕੇ। 

 

ਠੱਠਾ ਠਿੰਡ ਪਈ ਉਦੇੋਂ ਵਹਰਦੇ ਵ ੱਚ ਿੈਠਾ ਜਦੋੇਂ, 

ਗੁਰੂ ਵਦਆਂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ। 
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ਡੱਡਾ ਡਰ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਖੁਦ ਅੱਜ ਡਰ ਵਗਆ, 

ਢੱਢਾ ਢਵਹ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਝਾ ਵਲਆ। 

 

ਣਾਣਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗਰੁਾਂ ਖਿੰਡੇ ਦੀ ਛਕਾ ਕੇ ਪਹੁਲ, 

ਤੱਤਾ ਉਸ ਵਤਆਗੀ ਤਾਂਈ ਖਾਲਸਾ ਿਣਾ ਵਲਆ। 

 

ਥੱਥਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇੇਂ ਵ ੱਚ ਹੀ ਦੱਦਾ ਦਇਆ ਵਸਿੰਘ ਵਜਹੇ, 

ਵਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋੇਂ ਵਸੱਖੀ  ਾਲਾ ਸਿਕ ਪਕਾ ਵਲਆ। 

 

ਧੱਧਾ ਧਾਰ ਵਲਆ ਨਿੰਨਾ ਨਾਸ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, 

ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ  ਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾ ਵਲਆ। 



pMjwbI nwl ipAwr kro  hr bolI dw siqkwr kro 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ| ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟਲੌ                                                          ਤਤਕਰਾ  

 

ਪੱਪਾ ਪਿੰਜ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਮਵਲਆ ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ, 

ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋੇਂ ਇੱਕ ਵਮਵਲਆ ਵਨਸ਼ਾਨ ਸੀ। 

 

ਫੱਫਾ ਵਫਰ ਵਦੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਵਸੱਖਾਂ ਲਈ ਹਕੁਮ ਨਾਮੇ, 

ਿੱਿਾ ਿਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਸੀ। 

 

ਭੱਭਾ ਭੂਣੇ ਵਪਿੰਡ ਕੋਲ ਲੁੱਵਟਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀ, 

ਮਿੰਮਾ ਮਾਰ ਵਲਆ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। 

 

ਯੱਯਾ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਜਲਾਦ ਵਤਿੰਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, 

ਕਵਰਆ ਸਮਾਣੇ ਤਾਂਹੀਓੇਂ ਯੁੱਧ ਘਮਸਾਨ ਸੀ। 
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ਰਾਰਾ ਰੋਲ ਵਦੱਤਾ ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ, 

ਲੱਲਾ ਵਲਆ ਿਦਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਦਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। 

 ੱ ਾ  ੇਖ ਵਲਆ ਲਕੋਾਂ, ਪਵਹਲਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, 

ਲੱਥ ਵਗਆ ਜੂਲ਼ਾ ਗਲੋੇਂ ਮਗੁਲਾਂ ਚਿੰਡਾਲਾਂ ਦਾ। 

 

ੜਾੜਾ ਤੋੜ ਵਦੱਤਾ ਗੜਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ  ਾਲਾ, 

ਭੜ ਵਜਹੜਾ ਿਵਣਆ ਸੀ ਸੈੇਂਕਵੜਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ । 

ਿਿੰਦੇ  ਾਂਗ ਿਿੰਦੇ ਿਣ ਅਸੀੇਂ  ੀ 'ਰਟੌਲ' ਜਾਈਏ , 

ਇਕੋ ਹ ੈਜ ਾਿ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਂ ਸ ਾਲਾਂ ਦਾ । 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Shrdr9P6qSI
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੩੩. ਮਵਹਤਾਿ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਕਵਿੱਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਐੜਾ ਅਿੰਵਮਰਤਸਰ, 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਜ਼ਾ ਜਮਾ ਵਲਆ। 

 

ਸੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ, 

ਹਾਹਾ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਨ ੇਪਲਿੰਘ ਆ ਕੇ ਡਾਹ ਵਲਆ। 

 

ਕੱਕਾ ਕਿੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾ ੇ ਉਥੇ ਮੁਜ਼ਰੇ ਉਹ, 

ਖੱਖਾ ਖੂਨ ਵਸੱਖਾਂ ਦ ੇਵ ੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹਾ ਵਲਆ। 

 

ਗੱਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਿੇਅਦਿੀ ਅਜੇਹੀ ਕਰ, 

ਆਪ ਮੱਸੇ ਰਿੰਘੜ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਿੁਲਾ ਵਲਆ। 
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ਘੱਘਾ ਘਰੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੱਵਸਆ ਮੇੈਂ ਵਸਰ ਤੇਰਾ, 

ਤੇਗ ਨਾਲ  ੱਢ ਙਿੰਙਾਂ ਿਰਛੀ ਤੇ ਟਿੰਙਣਾ। 

 

ਚੱਚਾ ਚੱਲ ਸੁੱਖਾ ਵਸਿੰਘ  ੀਰ ਮਵਹਤਾਿ ਨਾਲ, 

ਛੱਛਾ ਛੇੜ ਘੋੜਾ ਨਾ ਹਨਰੇਾ  ੇਖ ਸਿੰਙਹਣਾ। 

 

ਜੱਜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਝੱਝਾ ਝਟਵਕਆ ਨਾ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਮੇੈਂ, 

ਸੁੱਖਾ ਵਸਿੰਘਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ 'ਨਹੀੇਂ ਲਿੰਙਹਣਾ । 

 

ਞਿੰਞਾ ਸੁਿੰਞੇ ਜੋਿਨ ਪਰੀਤ ਵਿਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ, 

ਅਿੰਤ  ੇਲੇ ਆਣ ਪਛਤਾਵ ਆਂ ਨੇ ਡਿੰਙਣਾ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟਰੁ ਪਏ ਿੀਕਾਨੇਰ ਤੋੇਂ ਪਿੰਜਾਿ  ੱਲ, 

 ਾਹੋ ਦਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮਿੰਜਲਾਂ ਮੁਕਾ'ਲੀਆਂ। 
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ਠੱਠਾ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਰ 'ਕੱਠੀਆਂ ਿਹਾਦਰਾਂ ਨੇ, 

ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ  ਾਂਗ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵ ੱਚ ਪਾ'ਲੀਆਂ। 

 

ਡੱਡਾ ਵਡਉੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਚੀ ਿੇਰ ਨਾਲ, 

ਘੋੜੇ ਿਿੰਨਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਟਕਾ'ਲੀਆਂ। 

 

ਢੱਢਾ ਢਿੰਗ ਐਸਾ ਵਸਿੰਘਾਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਮੱਸੇ ਹੋਰਾਂ, 

ਟਵਕਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ  ੀ ਿਣਾ'ਲੀਆਂ। 

 

ਣਾਣਾ ਜਾਣ ਸਾਰ ਥੈਲੀ ਸੁੱਟ 'ਤੀ ਪਲਿੰਘ ਥੱਲੇ, 

ਤੱਤਾ ਤੱਕ ਟਕੇ ਮੱਸਾ ਫੁੱਵਲਆ ਸਮਾਉੇਂਦਾ ਨਹੀੇਂ। 
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ਥੱਥਾ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ  ਾਲੀ  ੇਖਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, 

ਦੱਦਾ ਦੱਸ ਕੌਣ ਏੇਂ ਵਸਆਣ ਵ ੱਚ ਆਉੇਂਦਾ ਨਹੀੇਂ। 

 

ਧੱਧਾ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਵਜਿੰਨਹੇ ਕਰ ਕੇ ਵਜਉਣਾ ਹੋ ੇ, 

ਨਿੰਨਾ ਨਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ 'ਸਾਿਹ ਲਮਕਾਉੇਂਦਾ ਨਹੀੇਂ। 

 

ਪੱਪਾ ਪਰ ਾਹ ਨਹੀੇਂ ਹੈ, ਕੋਈ  ਾਧੇ ਘਾਟੇ  ਾਲੀ, 

ਇੱਕ  ਾਰੀ ਵਗਆ ਮਾਣ ਫੱਫਾ ਫੇਰ ਆਉੇਂਦਾ ਨਹੀੇਂ। 

 

ਿੱਿਾ ਿੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਭੱਭਾ ਭਰੀ ਥੈਲੀ  ੇਖ, 

ਮਿੰਮਾ ਮੱਸਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾ ਵਰਹਾ। 
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ਯੱਯਾ ਯੱਕ ਦਮ ਤੇਗ ਕੱਢੀ ਮਵਹਤਾਿ ਵਸਿੰਘ, 

 ੱਢ ਵਦੱਤਾ ਮੱਸਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀੇਂ ਸੀ ਆ ਵਰਹਾ। 

 

ਰਾਰਾ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਗੇ ਿਣੀ, 

ਲੱਲਾ ਲਹੂ ਵਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਿਾਲ ੇਸੀਗਾ ਖਾ ਵਰਹਾ। 

 

 ੱ ਾ  ੇਖਵਦਆਂ, ੜਾੜਾ ਘੋਵੜਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੂੜਾਂ, 

ਿੀਕਾਨੇਰ ਿੈਠਾ ਪਿੰਥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਾ ਵਰਹਾ।  
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੩੪. ਦਲ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੇੈਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਕਵਿੱਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉਦੇੋਂ ਸਿੰਨ ਸੀ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਤੇ ਉਨਤਾਲੀ, 

ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਰ ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸੀ। 

 

ਐੜਾ ਐਸੀ ਕਟਾ ੱਢ ਕੀਤੀ ਵਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵ ੱਚ, 

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋੇਂ ਉਹਨੇ ਖੋਹੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਸੀ। 

 

ਈੜੀ ਇੱਕ ਲੱਖ  ੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੇ ਵਦੱਲੀ ਵ ੱਚ, 

 ੱਢ ਸੁੱਟੇ ਭਾ ੇੇਂ ਿਾਲ ਿੁੱਢਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਸੀ। 

 

ਸੱਸਾ ਸਭ ਸੂਰਮੇ ਦੁਿਕ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵ ੱਚ, 

ਸਭ ਨੂੰ ਵਪਆਰੀ ਵਜ ੇੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੀ। 
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ਹਾਹਾ ਵਹਿੰਦ ਲੁੱਟ ਕ ੇਦੁਰਾਨੀ ਵਪੱਛੇ ਮੁਵੜਆ ਜਾਂ, 

ਕੱਕਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੜੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ, 

ਗੱਗਾ ਗਜਨੀ ਵ ੱਚ ਵ ਕ ਜਾਣੀਆ ਵ ਚਾਰੀਆਂ। 

 

ਘੱਘਾ ਘੋੜੇ ਵਦੱਲੀਓੇਂ ਲਾਹਰੌ  ੱਲ ਤੁਰੇ ਜਦੋੇਂ, 

ਙਿੰਙਾਂ  ਿੰਙਾਂ  ਾਲ ੇਹੱਥਾਂ ਦੇ ੀਆਂ ਪਕੁਾਰੀਆਂ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲ ੇਨਾ, ਦੁਰਾਨੀ ਛੱਛਾ ਛੱਡਦੇ 'ਨੀੇਂ, 

ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲਾਂ ਸਭ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਰੀਆਂ। 
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ਜੱਜਾ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਿਚਾਉਣ  ਾਲਾ ਆਇਆ ਉਥੇ, 

ਝੱਝਾ ਝੱਟ ਪਟ ਮਤਾ ਪਿੰਚਾਂ ਨ ੇਪਕਾ ਵਲਆ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਇਿੰਞ ਰਵਹਿੰਦੀ ਖੂਿੰਹਦੀ ਪੱਤ ਨੇ  ੀ ਰੁਲ਼ ਜਾਣਾ, 

ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਿਥਰੇਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗ ਾ ਵਲਆ। 

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੋਲ ੋਜਾ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਗਲਾਂ ਵ ੱਚ, 

ਠੱਠਾ ਠਰੌਹ ਵਜਿੰਨਹੇ ਥਲਾਂ ਝੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਣਾ ਵਲਆ । 

 

ਡੱਡਾ ਡਰ ਮਿੰਨੇ ਨਾ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦਾ, 

ਿੀੜਾ ਵਜਿੰਨਹੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਉਠਾ ਵਲਆ। 
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ਢੱਢਾ ਢੂਿੰਡ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੂ ਪਿੰਚ ਕਵਹਣ ਲੱਗੇ, 

ਣਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ। 

 

ਤੱਤਾ ਤੇਗ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਿਚੀ ਵਜਹੜੀ, 

ਥੱਥਾ ਥੱਕੀ ਨਹੀੇਂ ਹੈ ਹਾਲ,ੇ ਖੁਿੰਢੀ ਅਜ ੇਹੋਈ ਨਾ। 

 

ਦੱਦਾ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਧੱਧਾ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੁਡਾਓ, 

ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਚਾਰਾਜਈੋ ਨਾ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਮੁਗਲ ਹਾਰੇ, 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸਿੰਘੋੇਂ ਦੇਣੀ ਵਕਸੇ ਢੋਈ ਨਾ। 
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ਪੱਪਾ ਪਿੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੱਫਾ ਫਵਰਆਦ ਸੁਣੀ, 

ਿੱਿਾ ਿੈਠੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਸਰ ਜੋੜ ਕ।ੇ 
 

ਭੱਭਾ ਭਰੇ ਵਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੀ ਾਨ ਵ ੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, 

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਲਆਉਣਾ ਤੁਸੀੇਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ। 
 

ਮੱਮਾ ਮਾਰ ਚੋਟਾਂ, ਯੱਯਾ ਯੋਵਧਆਂ ਨਗਾਵਰਆਂ ਤੇ, 

ਰਾਰਾ ਰੋਹ ਵ ੱਚ ਆਕੇ, ਲੜੇ ਜਾਨਾਂ ਤੜੋ ਕੇ। 
 

ਲੱਲਾ ਲਈਆਂ ਧੀਆਂ ਛੁਡ ਾ,  ੱ ਾ  ੈਰੀਆਂ ਤੇੋਂ, 

ੜਾੜਾ ਫੜ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘਿੰਡੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ।  
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੩੫. ਗੁਰਿਾਣੀ ਫੁਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪੈੇਂਤੀ 
( ਛਿੰਦ-ਿੈੇਂਤ ) 

 

ਊੜਾ ਉੱਦਮ ਕਰੇੇਂਵਦਆਂ ਜੀ ਵਸੱਖਾ, 

ਐੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ ਾਰ ਆਪੇ। 

 

ਈੜੀ ਇਸ਼ਕ ਖਦੁਾਇ ਵ ਚ ਰੱਵਤਆ ਜਾਹ, 

ਸੱਸਾ ਸਾਵਹਿ ਲਗਾਉੇਂਦਾ ਈ ਵਪਆਰ ਆਪੇ। 

 

ਹਾਹਾ ਹੁਕਮੈ ਅਿੰਦਰ ਹ ੈਸਭ ਕੋਈ, 

ਕੱਕਾ ਵਕਰਤ ਨਾ ਮੇਵਟਆ ਜਾਂ ਦਾ ਈ। 

 

ਖੱਖਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਉ ਪਰੇਮ ਵਜਸਨੂੰ, 

ਗੱਗਾ ਗੋਲਾ ਿਣ ਨਾਨਕ ਘਰ ਆਂ ਦਾ ਈ। 
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ਘੱਘਾ ਘਾਲ ਖਾਇ ਹੱਥੇੋਂ ਦਸ ਿੰਧ ਦੇ ੀੇਂ, 

ਙਿੰਙਾਂ ਵਙਆਨ ਗ ਾਈੇਂ ਨਾ ਭਾਇ ਦੂਜੇ। 

 

ਚੱਚਾ ਚਰੋ ਕੀ ਹਾਮਾਂ ਨਹੀੇਂ ਕੋਈ ਭਰਦਾ, 

ਛੱਛਾ ਛੋਵਡ ਹਵਰ ਨਾਮ ਲਗ ਜਾਇ ਦੂਜ।ੇ 

 

ਜੱਜਾ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋਰ ਨ ੇਚੱਲਣਾ ਨਹੀੇਂ, 

ਝੱਝਾ ਝਾਲਾਂਘੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜੱਪ ਲੈ। 

 

ਞਿੰਞਾ ਨੱਸ  ਿੰਞਹੁ ਆਖ ਦੇਹ ਵਕਲਵ ਖਾਂ ਨੂੰ, 

ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਤ ਵ ਚ ਸੁਿਹ ਤ ੇਸ਼ਾਮ ਜੱਪ ਲੈ। 



pMjwbI nwl ipAwr kro  hr bolI dw siqkwr kro 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦੇ ਗੀਤ| ਸਖੁਵ ਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਰਟਲੌ                                                          ਤਤਕਰਾ  

 

ਟੈੇਂਕਾ ਟੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਣ ਵਿਰਥੀ, 

ਠੱਠਾ ਠਾਕ ਨਾ ਰਾਹ ਵ ਚ ਪ ੇ ਤਰੇੇ। 

 

ਡੱਡਾ ਡੋਲਣ ਤੇੋਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਪਰਭੂ ਤੈਨੂੰ, 

ਢੱਢਾ ਢੱਕ ਉਹ ਵਛਦਰ ਸਭ ਲ ੇ ਤਰੇੇ। 

 

ਣਾਣਾ ਣਾਮ ਵ ਹੂਣੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੇ, 

 ਾਂਗ ਕੱਲਰ ਦੀ ਕਿੰਧ ਦੇ ਵਗਰ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਤੱਤਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜ ੋਸੌੇਂਪ ਵਦਿੰਦੇ, 

ਥੱਥਾ ਵਥਰ ਘਰ ਹ ੋਸਵਥਰ ਜਾਂਦੇ। 
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ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈੇਂ ਐੇਂ ੇ, 

ਧੱਧਾ ਧਰਮ ਵਨਆਇ ਵਪਆ  ਰਤਦਾ ਏ। 

 

ਨਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿੀਜ ਦਾ ਦੇਹ ਛੱਟਾ, 

 ੱਤਰ ਆ ਵਗਆ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਦਾ ਏ। 

 

ਪੱਪਾ ਪਿੰਚ ਪਰ ਾਣ ਪਰਧਾਨ ਹੁਿੰਦੇ, 

ਫੱਫਾ ਵਫੱਕਾ ਨਾਂ ਮਖੁੇੋਂ ਅਲਾਉਣ ਵਜਹੜੇ। 

 

ਿੱਿਾ ਿੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, 

ਭੱਭਾ ਭੇਤ ਨਾ ਵਕਸ ੈਜਣਾਉਣ ਵਜਹੜੇ। 
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ਮਿੰਮਾ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜੱਗ ਦੀ ਵਜੱਤ ਹੁਿੰਦੀ, 

ਯੱਯਾ ਯੋਗ ਨਹੀੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਣਾ। 

ਰਾਰਾ ਰਸ ਵਨ-ਰਸ ਕਰ ਜਾਣ ਨਹੀੇਂ ਤਾਂ, 

ਲੱਲਾ ਲੱਭ ਨਹੀੇਂ ਅਿੰਦਰੇੋਂ ਲਾਲ ਹੋਣਾ। 

 

 ੱ ਾ  ੈਰ ਵ ਰੋਧ ਵਮਟਾਉਣ ਗੁਰਮੁਖ, 

ੜਾੜਾ ੜਾੜ  ੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾ ਵਦਿੰਦੇ। 

ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਗਰੁਾਂ ਦੇ  ਾਕ ਸੋਹਣੇ, 

ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਰਟੌਲ ਗ ਾ ਵਦਿੰਦੇ।  
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